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Bakgrunnen for dette notatet 
Høsten 2021 utarbeidet Velferdsetaten notater med nøkkelinformasjon om sosiale tjenester i hver 

bydel. I dette dokumentet er notatene samlet. For hver bydel presenteres nøkkelinformasjon om:  

• Demografi 

• Sysselsetting 

• Utdanning 

• Sosialhjelp 

• Deltakelse i introduksjonsprogrammet 

• Deltakelse i kvalifiseringsprogrammet 
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Bydel Gamle Oslo 
Bydel Gamle Oslo har relativt mange innbyggere i 30-årene. Sammenliknet med Oslo totalt, har 

bydelen har mange innvandrere og etterkommere av innvandre. Sysselsettingen er høy, både blant 

kvinner og menn. Bydelen har en relativt høy andel husholdninger med lav inntekt. Bydelen har den 

laveste andelen som fullfører videregående skole innen to år etter normert tid. En stor andel av Oslos 

kommunale boliger befinner seg i Bydel Gamle Oslo.  

Generelt om bydelen 
Tallene i denne delen er hentet fra Oslo kommunes statistikkbank og Bydelsfakta – statistikk om 

befolkning, levekår og boforhold. 

• I 2021 bor det 59 876 personer i Bydel Gamle Oslo. Bydelen er nest størst blant byens 15 

bydeler målt i folketall, og omtrent på størrelse med Bydel Frogner.  

• Bydel Gamle Oslo har en relativt høy andel innbyggere mellom 25 og 44 år.  

 

Figur 1: Aldersfordeling i befolkningen i Bydel Gamle Oslo og i Oslo totalt. 2021. 

• 30 prosent av innbyggerne i Bydel Gamle Oslo er innvandrere1. I Oslo som helhet utgjør 

innvandrere 25 prosent av befolkningen.   

  

 
1 «Innvandrere» er her definert som personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte 
besteforeldre. 
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Tabell 1: Andel innvandrere i befolkningen i bydel Gamle Oslo og i Oslo totalt. 2021. 

 Andel innvandrere 

Bydel Gamle Oslo  30 % 

Oslo i alt 25 % 

 

• Den tre største innvandrergruppene i Bydel Gamle Oslo er Somalia, Sverige og Polen. 

Innvandrere fra disse landene utgjøre henholdsvis 3,5, 2,0 og 1,6 prosent av innbyggertallet.  

Tabell 2: De tre største innvandrergruppene i Bydel Gamle Oslo. 2021. 

 
Innvandrere i Bydel Gamle Oslo 

Somalia 3,5 % 

Sverige 2,0 % 

Polen 1,6 % 

 

• De tre største gruppene norskfødte med innvandrerforeldre har foreldre fra Somalia, 

Pakistan og Vietnam. Norskfødte med foreldre fra disse landene utgjør henholdsvis 2,4, 0,9 

og 0,7 prosent av befolkningen.  

• 34,7 prosent av de norskfødte innbyggerne under 16 år i Bydel Gamle Oslo har foreldre som 

begge er fra et annet opprinnelsesland enn Norge. Andelen i Oslo totalt er 26,5 prosent.  

Tabell 3: De tre største gruppene av norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel Gamle Oslo, som andel av 
befolkningen. 2021. 

 
Norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel 
Gamle Oslo 

Somalia 2,4 % 

Pakistan 0,9 % 

Vietnam 0,7 % 

 

• Sysselsettingsandelen2 i Bydel Gamle Oslo er 71,1 prosent, altså noe høyere enn nivået i Oslo 

totalt, hvor sysselsettingsandelen er 68,4 prosent.  

• Både kvinner og menn i Bydel Gamle Oslo har høyere sysselsetting enn det som gjelder i 

Oslo totalt.  

Tabell 4: Sysselsettingsandelen i Bydel Gamle Oslo og i Oslo totalt, fordelt på kjønn. 2020. 

 
Andel 
sysselsatte 
totalt Menn Kvinner 

Bydel Gamle Oslo 71,1 % 72,2 % 69,9 % 

Oslo i alt 68,4 % 69,8 % 66,9 % 

 

 
2 Sysselsettingsandel viser til prosent av antall bosatte i aldersgruppen 15–74 år som er sysselsatt, uavhengig av 
arbeidssted. Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i 
referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet 
permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på 
sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den 
internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. 
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• 15,7 prosent av husholdningene i bydel Gamle Oslo hadde lav inntekt3 (korrigert for formue) 

i 2019. Andelen er høyere enn i Oslo totalt, der 12,9 prosent hadde lav inntekt. Bydel Gamle 

Oslo er blant bydelene i Oslo med høyest andel lavinntektshusholdninger.   

• Andelen av befolkningen i alderen 18–66 år som er ufør, er 6 prosent, noe som er på nivå 

med andelen i Oslo totalt, som er 6,2 prosent.  

• 18,4 prosent av innbyggerne mellom 30 og 59 år i Bydel Gamle Oslo har lav utdanning4. I 

Oslo totalt har 17,4 prosent av befolkningen lav utdanning. Bydel Gamle Oslo er rangert 

omtrent middels blant bydelene med hensyn til andelen med lav utdanning.  

Tabell 5: Andel personer med lav utdanning i alderen 30–59 år i Bydel Gamle Oslo og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel personer 30–59 år 
med lav utdanning 

Bydel Gamle Oslo 18,4 % 

Oslo i alt 17,4 % 

 

• 69,5 prosent av elevene i Bydel Gamle Oslo som har startet videregående opplæring, har 

fullført innen to år etter normert tid (i 2019). Ingen andre bydeler har en så lav andel. I Oslo 

totalt var fullføringsgraden 80,5 prosent.  

Tabell 6: Andel som har fullført og bestått videregående opplæring innen to år etter normert tid i Bydel Gamle 
Oslo og i Oslo totalt. 2019. 

 
Fullført og bestått videregående 
opplæring innen to år etter normert 
tid 

Bydel Gamle Oslo 69,5 % 

Oslo i alt 80,5 % 

 

• I 2020 var det 32 723 husholdninger i Bydel Gamle Oslo. Av disse var 79 prosent uten 

barn, mens 21 prosent var med barn.  

• Bydel Gamle Oslo har en litt høyere andel husholdninger uten barn enn Oslo som helhet 

(73 prosent).  

Tabell 7: Andel husholdninger med og uten barn i Bydel Gamle Oslo og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel 
husholdninger uten 
barn 

Andel husholdninger 
med barn 

Gamle Oslo  79 % 21 % 

Oslo i alt 73 % 27 % 

 

Sosialhjelp 
Tallene i denne delen er hentet fra Velferdsetatens database, der ikke annet er oppgitt. 

Sosialhjelpstallene for 2021 er til og med august. 

• I 2020 mottok 2 633 forskjellige personer sosialhjelp i Bydel Gamle Oslo. Antallet er lavere 

enn det var i årene før.  

 
3 Lav inntekt er definert som at husholdningens inntekt etter skatt per forbruksenhet er under 60 prosent av 
medianinntekten for Oslo. 
4 Lav utdanning omfatter personer med kun grunnskole, ingen eller uoppgitt utdanning. 
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• Gamle Oslo er sammen med Grünerløkka de bydelene som har hatt flest 

sosialhjelpsmottakere i årene 2018–2020.  

 

Figur 2: Antall sosialhjelpsmottakere per år i Bydel Gamle Oslo. 2018–2020. 

• Fra januar til august i 2021 har det i snitt vært 1 221 personer som har mottatt sosialhjelp 

hver måned i Bydel Gamle Oslo. Antallet er ganske likt som i 2019 og 2020. 

 

Figur 3: Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottakere per måned i Bydel Gamle Oslo. 2019–2021. 

• I løpet av 2020 mottok 5,6 prosent av innbyggerne i alderen 18–66 år i Bydel Gamle Oslo 

sosialhjelp. Den tilsvarende andelen for Oslo kommune var 4,0 prosent.  

• Andelen av den voksne befolkningen som mottar sosialhjelp i Bydel Gamle Oslo har gått ned 

fra 6,9 prosent i 2018.  

Tabell 8: Andel sosialhjelpsmottakere blant befolkningen i alderen 18–66 år i Bydel Gamle Oslo og i Oslo totalt. 
2018–2020. 
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Bydel Gamle Oslo 6,9 % 6,2 % 5,6 % 

Oslo i alt 4,2 % 4,0 % 4,0 % 

 

• Det er ni delbydeler i Bydel Gamle Oslo. Delbydel Nedre Tøyen hadde høyest andel 

mottakere av sosialhjelp i 2019, med 8,5 prosent (gjelder befolkningen mellom 20 og 66 år). 

Deretter følger delbydelene Grønland og Vålerenga med henholdsvis 7,9 og 7,5 prosent. 

Andelen sosialhjelpsmottakere var lavest i delbydel Etterstad med 1,9 prosent, noe som er 

langt under medianen blant delbydelene, som er 3,3 prosent.  

• Brutto gjennomsnittlig månedlig utbetaling per person i Bydel Gamle Oslo er 13 521 kr så 

langt i 2021 (per august måned). Beløpet er ganske likt som i de to foregående årene.  

• Gjennomsnittlig månedlige brutto utbetalinger i Bydel Gamle Oslo ligger over nivået for Oslo 

som helhet, som er å 12 849 kroner.  

 

Figur 4: Brutto gjennomsnittlig månedlig utbetaling per mottaker i Bydel Gamle Oslo og i Oslo totalt. 2019–2021. 

• Medianen5 for månedlige brutto utbetalinger per mottaker i Bydel Gamle Oslo i 2021 ligger 

på 11 488 kr, noe som er 15 prosent lavere enn gjennomsnittlig brutto utbetalinger per 

mottaker per måned. Dette tyder på at det er noen mottakere som mottar spesielt mye 

sosialhjelp, og dermed trekker gjennomsnittet opp. At gjennomsnittlig brutto utbetaling per 

mottaker per måned er høyere enn medianen er noe som gjelder også for alle de andre 

bydelelene i Oslo, av samme årsak, og er derfor helt vanlig når det gjelder sosialhjelp. 

• Median månedlig brutto utbetaling i Bydel Gamle Oslo er fjerde høyest blant bydelene. Den 

er høyest i Bydel Bjerke (11 953 kroner hittil i 2021) og lavest i Bydel Nordstrand (9 269 

kroner hittil i 2021).  

Tabell 9: Median utbetaling per mottaker per måned i Bydel Gamle Oslo og i Oslo totalt. 2021. 

 
Median utbetaling per 
mottaker per måned 

Gamle Oslo 11 488 kr 

Oslo i alt 10 980 kr 

 

 
5 Medianen den verdien som ligger midt i det statistiske materialet. 
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• I Bydel Gamle Oslo ligger andelen mottakere av sosialhjelp som er under 30 år på 18 prosent 

så langt i 2021. Andelen er litt lavere enn i Oslo totalt, som er 20 prosent.  

 

 

Tabell 10: Andel sosialhjelpsmottakere under 30 år og 30 år eller mer i Bydel Gamle Oslo. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel under 30 i Gamle Oslo 16 % 17 % 18 % 

Andel 30 år + i Gamle Oslo 84 % 83 % 82 % 

 

• 71 prosent av mottakerne av sosialhjelp i Bydel Gamle Oslo i 2021 er innvandrere6. Andel 

innvandrere blant mottakerne av økonomisk sosialhjelp i Oslo sett under ett så langt i 2021 

har vært på 63 prosent. 

Tabell 11: Andel sosialhjelpsmottakere som er norske og innvandrere i Bydel Gamle Oslo. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel norske 29 % 29 % 29 % 

Andel innvandrere 71 % 71 % 71 % 

 

• Av alle mottakerne av sosialhjelp i Bydel Gamle Oslo, har det i hver måned i 2021 i 

gjennomsnitt vært 54 prosent enslige uten barn, 26 prosent enslige med barn, 9 prosent gift 

eller samboende uten barn og 12 prosent gift eller samboende med barn.  

• Bydel Gamle Oslo har en litt lavere andel enslige mottakere uten barn og en litt høyere andel 

enslige mottakere med barn enn Oslo som helhet. 

Tabell 12: Andel sosialhjelpsmottakere fordelt på husholdningstype i Bydel Gamle Oslo og i Oslo totalt. 2021. 

  Gamle 
Oslo 

Oslo i alt 

Andel:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  54 % 58 % 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  26 % 23 % 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  9 % 9 % 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  12 % 10 % 

- mottakere per måned totalt 100 % 100 % 

Antall:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  658 5 051 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  315 1 988 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  106 775 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  141 886 

- mottakere per måned i gjennomsnitt 1 221 8 700 

 
6 Innvandrere er her definert som at de har et annet opprinnelsesland enn Norge. For personer med ukjent 

opprinnelsesland er statsborgerskap bruk. Dette er en litt annen definisjon enn det vi bruker lenger opp, og som er laget av 
SSB. Ettersom det ikke blir registrert i Fasit hvor mottakeres foreldre og besteforeldre kommer fra, lar det seg ikke gjøre å 
bruke helt samme definisjon som SSB her. 
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• Andel langtidsmottakere, dvs. personer som har mottatt sosialhjelp i mer enn seks måneder 

sammenhengende, ligger i 2021 på 65 prosent i Bydel Gamle Oslo. I Oslo totalt er 59 prosent 

av mottakerne langtidsmottakere.  

• Gjennomsnittlig varighet av sosialhjelpsmottak i Bydel Gamle Oslo er 21 måneder, to 

måneder mer enn i Oslo totalt7.  

• Medianen for Gamle Oslo ligger på 12 måneder, noe som tyder på at det er noen mottakere 

som mottar sosialhjelp spesielt lenge, og dermed trekker gjennomsnittet opp. Dette er på 

ingen måte unikt for Bydel Gamle Oslo, men tvert imot tilfelle i samtlige bydeler fordi 

enkelte personer mottar sosialhjelp i svært lang tid. Median varighet for Oslo er 10 måneder.  

• Mottakere av sosialhjelp i Bydel Gamle Oslo har lengre varighet enn det som gjelder for Oslo 

som helhet målt både i andel langtidsmottakere, gjennomsnittlig og median varighet.  

Tabell 13: Antall langtidsmottakere av sosialhjelp, gjennomsnittlig varighet og median varighet i Bydel Gamle 
Oslo og i Oslo totalt. 2021. 

 
Gamle Oslo Oslo i alt 

Andel langtidsmottakere (over 6 mnd.) 65 % 59 % 

Gjennomsnittlig varighet 21 mnd. 19 mnd. 

Median varighet 12 mnd. 10 mnd. 

 

• Andelen sosialhjelpsmottakere i Bydel Gamle Oslo som mottar statlig bostøtte ligger på 29 

prosent, noe som er lavere enn i Oslo totalt, der andelen er 36 prosent. 

• Av Oslos 11 478 kommunale boliger ligger 1 708, det vil si 15 prosent, i Bydel Gamle Oslo i 

2021 (kilde: Oslo statistikkbank). Bydel Gamle Oslo har sammen med de andre 

sentrumsbydelene Grünerløkka og Sagene den høyeste andelen kommunale boliger.  

• Kvadratmeterprisen på omsatte boliger lå i 2019 på 76 599 kr i Bydel Gamle Oslo. I Oslo 

totalt var kvadratmeterprisen på omsatte boliger 72 342 kroner. Kvadratmeterprisen i Bydel 

Gamle Oslo var dermed 6 prosent høyere enn i Oslo totalt.  

• De høyeste kvadratmeterprisene på omsatte boliger i 2019 var i sentrumsbydelene, som 

gjenspeiler boligmassen hvor mindre leiligheter ofte har en høyere kvadratmeterpris enn for 

eksempel større eneboliger og tomannsboliger.  

 

Introduksjonsprogrammet 
Tallene i denne delen er hentet fra Socio. 

• Bydel Gamle Oslo bosatte 17 tilskuddsberettigede flyktninger i 2020.  

• Kvoten for 2021 er 20 flyktninger. Per oktober i 2021 hadde bydelen bosatt 12 flyktninger. I 

tillegg kommer tilskuddsberettigede flyktninger som er selvbosettere, sekundærbosettere8 

eller familiegjenforente.  

• I 2020 var det 112 aktive deltakere i introduksjonsprogrammet i Bydel Gamle Oslo. 18 nye 

deltakere startet i program dette året, mens 47 avsluttet. 

Tabell 14: Antall deltakere på introduksjonsprogrammet i 2020, antall deltakere med oppstart i 2020 og antall 
deltakere med avslutning i 2020 i Bydel Gamle Oslo og i Oslo totalt. 

 
7 Varighet på økonomisk sosialhjelp målt som gjennomsnitt er svært skjevfordelt, med et fåtall mottakere med svært høy 

varighet som trekker opp gjennomsnittet. Det er kun om lag 10–15 prosent av mottakerne som på et gitt tidspunkt har 
varighet som ligger likt med, eller høyere enn gjennomsnittet. 
8 Sekundærbosettere betyr bosatt fra annen kommune. Eventuelle flyttinger internt i Oslo kommer i tillegg. 
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• Blant dem som avsluttet program i Bydel Gamle Oslo, var andelen som hadde overgang til 

arbeid eller utdanning 88 prosent i 2018, 79 prosent i 2019 og 40 prosent i 2020. 

Resultatene bør tolkes med en viss varsomhet, for på bydelsnivå er statistikkgrunnlaget lite 

da antallet deltakere per år per bydel er begrenset, og små endringer i antall kan gi relativt 

store endringer målt i prosent.  

Tabell 15: Antall og andel deltakere på introduksjonsprogrammet som ved avslutning gikk til arbeid og/eller 
utdanning i Bydel Gamle Oslo og i Oslo totalt. 2018–2020. 

 
2018 2019 2020 

 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 

Gamle Oslo 57 88 % 66 79 % 47 40 % 

Hele Oslo 557 64 % 714 69 % 404 55 % 

 

Kvalifiseringsprogrammet  
Dataene om kvalifiseringsprogrammet (KVP) er hentet fra LIV-databasen9.  

Antall unike deltakere i KVP 

• I 2020 deltok 304 forskjellige personer i KVP i Bydel Gamle Oslo. Antallet er ganske likt som 

antallet i årene før.  

• Gamle Oslo er bydelen med flest deltakere i KVP.  

Tabell 16: Antall unike deltakere i KVP i Bydel Gamle Oslo og Oslo totalt, 2018–2020 

Bydel 2018 2019 2020 

Gamle Oslo 305 341 304 

Oslo i alt 2 405 2 286 2 219 

 

Gjennomsnittlig antall deltakere per måned 

• I 2020 var det i snitt 224 deltakere i program hver måned. Gjennomsnittlig antall deltakere 

sier noe om hvor mange som er i program til enhver tid, ikke noe om hvor mange som 

starter eller fullfører.  

• Gjennomsnittlig antall deltakere per måned var litt lavere enn forventningstallet i 2020. Også 

i Oslo totalt er gjennomsnittlig antall deltakere per måned litt lavere enn forventet.  

Tabell 17: Gjennomsnittlig antall deltakere i KVP per måned, 2018–2020. Bydel Gamle Oslo og Oslo totalt. 
Forventningstall for 2018 og 2020.  

 
9 Vi har hentet ut tall fra Fagsystemet Fasit som ligger i LIV-databasen. Dataene vil snart lastes opp i Velferdsetatens VEL-
database.  

 
Antall 
deltakere i 
2020 

Oppstart 
2020 

Avsluttet i 
2020 

Gamle Oslo 112 18 47 

Oslo 1 091 156 404 

Bydel Gjennomsnittlig antall  
deltakere per måned 

2018 2019 2020 

Gamle Oslo Reelt 162 230 224 

Forventet 240  238 
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Kjønnsfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• 60 prosent av deltakerne som startet KVP i Bydel Gamle Oslo i 2020 var kvinner, og andelen 

har vært stabil siden 2018. Kjønnsfordelingen i Bydel Gamle Oslo er ganske lik den i Oslo 

totalt.  

Tabell 18: Antall personer som startet i KVP fordelt på kjønn, 2018–2020, Bydel Gamle Oslo og  Oslo totalt. 

Bydel Kjønn 2018 2019 2020 

 Kvinne 81 80 42 

Mann 54 58 28 

I alt 135 138 70 
  

Oslo i alt Kvinne 543 419 344 

Mann 422 329 240 

I alt 965 748 584 

 

 

Figur 5: Fordelingen av kjønn (prosent) blant personer som startet i KVP i 2018–2020. Bydel Gamle Oslo og Oslo 
totalt. 

 

Aldersfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 
• Blant dem som har startet KVP i Bydel Gamle Oslo i perioden 2018–2020, var 18 prosent 

under 30 år, 61 prosent var mellom 30 og 44 år og 21 prosent var 45 år eller eldre. 

• Aldersfordelingen blant dem som har startet i Bydel Gamle Oslo er ganske lik den i Oslo 
totalt, men med et litt høyere innslag av personer i alderen 30–44 år og tilsvarende litt færre 
i den yngste og eldste aldersgruppen.   
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Tabell 19: Aldersfordeling blant personer som har begynt i KVP i Bydel Gamle Oslo og Oslo i perioden 2018–2020.  

Bydel 19–29 år 30–44 år 45 år eller mer Totalt 

Gamle Oslo 61 210 72 343 

Oslo i alt 465 1 273 559 2 297 

 

 

Figur 6: Aldersfordeling (prosent) blant personer som har begynt i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Gamle Oslo og 
Oslo totalt.  

 

Statsborgerskap blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• I Bydel Gamle Oslo hadde 40 prosent av dem som startet i KVP i perioden 2018–2020 

utenlandsk eller ikke registrert statsborgerskap. I Oslo totalt gjelder dette 46 prosent.  

Tabell 20: Statsborgerskap blant deltakere som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Gamle Oslo og Oslo i 
alt. 

Bydel Norsk Utenlandsk eller  
ikke registrert 

Alle 

Gamle Oslo 206 137 343 

Oslo i alt 1 250 1 047 2 297 

 

 

Figur 7: Statsborgerskap (i prosent) blant personer som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Gamle Oslo og 
Oslo i alt.  
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Livssituasjon ved avsluttet program 

• Resultater om livssituasjon ved avsluttet program må tolkes med forsiktighet. I slutten av 

oktober 2019 ble det mulig å sette deltakere i «midlertidig avbrudd» i Fasit. Resultatene for 

årene 2018–2020 er derfor ikke direkte sammenliknbare, men resultatene er 

sammenliknbare på tvers av bydelene.  

• I 2020 avsluttet 102 deltakere KVP etter avtale i Bydel Gamle Oslo. Av dem var halvparten i 

arbeid eller skole/utdanning, mens den andre hadde en annen status. I Oslo totalt hadde 54 

prosent måloppnåelse i samme periode.  

• I perioden 2018–2020 har Bydel Gamle Oslo hatt litt lavere måloppnåelse enn Oslo totalt.  

Tabell 21: Livssituasjon ved avsluttet program blant personer som avsluttet KVP i Bydel Gamle Oslo og Oslo i alt, 
2018–202010 

Bydel Livssituasjon ved avsluttet program 2018 2019 2020 

Gamle Oslo Arbeid eller skole/utdanning 61 52 51 

Annet 46 40 51 

I alt 107 92 102 
  

Oslo i alt Arbeid eller skole/utdanning 483 369 300 

Annet 307 231 259 

I alt 790 600 559 

 

 

Figur 8: Livssituasjon ved avsluttet program (i prosent) blant personer som avsluttet KVP i Bydel Gamle Oslo og 
Oslo i alt, 2018–2020.  

  

 
10 Kategorien «Arbeid eller skole/utdanning» inkluderer også arbeid med lønnstilskudd og tilrettelagt arbeid. Kategorien 
«Annet» inkluderer også aktive arbeidssøkere, mottak av dagpenger og oppstart i nytt KVP.  
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Bydel Grünerløkka 
Bydel Grünerløkka kjennetegnes ved at det er en bydel med flere innbyggere mellom 20 og 40 år, og 

færre i andre aldersgrupper enn i Oslo som helhet. Bydelen har høye boligpriser og en høy 

sysselsettingsgrad, men samtidig også en høyere andel innbyggere med lav inntekt enn Oslo som 

helhet, og også en større andel som mottar sosialhjelp.  

Generelt om bydelen 
Tallene i denne delen er hentet fra Oslo kommunes statistikkbank og Bydelsfakta – statistikk om 

befolkning, levekår og boforhold. 

• I 2021 bor det 63 456 personer i Bydel Grünerløkka. Dette gjør bydelen til den mest folkerike 

bydelen i Oslo. 

• Bydel Grünerløkka har en litt lavere andel barn og unge under 20 år enn det som er 

gjennomsnittet for kommunen, og en høyere andel personer i alderen mellom 20 og 40 år 

enn gjennomsnittet for Oslo. Andelen personer over 45 år er lavere enn for byen som 

helhet. 

 

Figur 9: Aldersfordeling i befolkningen i Bydel Grünerløkka og i Oslo totalt. 2021. 

• Bydel Grünerløkka har en litt høyere andel innvandrere enn Oslo som helhet, med 28 

prosent innvandrere mot 25 prosent.11 

  

 
11 «Innvandrere» er her definert som personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte 
besteforeldre. 
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Tabell 22: Andel innvandrere i befolkningen i bydel Grünerløkka og i Oslo totalt. 2021. 

 Andel innvandrere 

Bydel Grünerløkka 28 % 

Oslo i alt 25 % 

 

• Det bor mennesker med et stort antall ulike opprinnelsesland i bydelen. De tre største 

innvandrergruppene i Bydel Grünerløkka kommer fra Polen, Sverige og Somalia. Selv om de 

er de største gruppene, utgjør de imidlertid bare hhv. 2,4, 2,2 og 2,0 prosent av bydelens 

innbyggere. 

Tabell 23: De tre største innvandrergruppene i Bydel Grünerløkka. 2021. 

 
Innvandrere i Bydel Grünerløkka 

Polen 2,4 % 

Sverige 2,2 % 

Somalia 2,0 % 

 

• Den største gruppen norskfødte med innvandrerforeldre har foreldre fra Somalia. Denne 

gruppen utgjør 1,0 prosent av innbyggertallet. Deretter kommer norskfødte med foreldre fra 

Vietnam (0,7 prosent), og norskfødte med foreldre fra Pakistan (0,6 prosent). I alt 28,2 

prosent av de norskfødte innbyggerne under 16 år i bydelen har foreldre som begge er fra et 

annet opprinnelsesland enn Norge. Gjennomsnittet i Oslo er 26,5 prosent.  

Tabell 24: De tre største gruppene av norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel Grünerløkka, som andel av 
befolkningen. 2021. 

 
Norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel 
Grünerløkka 

Somalia 1,0 % 

Vietnam 0,7 % 

Pakistan 0,6 % 

 

• Sysselsettingsandelen12 ligger på 74,4 prosent i Bydel Grünerløkka, høyere enn i Oslo som 

helhet, med 68,4 prosent.  

 

Tabell 25: Sysselsettingsandelen i Bydel Grünerløkka og i Oslo totalt, fordelt på kjønn. 2020. 

 
Andel 
sysselsatte 
totalt Menn Kvinner 

Bydel Grünerløkka 74,4 % 74,8 % 73,9 % 

Oslo i alt 68,4 % 69,8 % 66,9 % 

 
12 Sysselsettingsandel viser til prosent av antall bosatte i aldersgruppen 15–74 år som er sysselsatt, uavhengig av 
arbeidssted. Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i 
referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet 
permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på 
sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den 
internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. 
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• 14,5 prosent av husholdningene i bydel Grünerløkka hadde lav inntekt13 (korrigert for 

formue) i 2019. Andelen er høyere enn for Oslo som helhet, som er 12,9 prosent. Dette til 

tross for at sysselsettingsandelen i bydelen altså er høyere. 

• Andel uføre ligger på 4,7 prosent i Bydel Grünerløkka, mot 6,2 prosent i Oslo som helhet. 

• Det er en lavere andel med lav utdanning14 i Bydel Grünerløkka enn i Oslo som helhet når vi 

ser på aldersgruppen 30–59 år – 15,1mot 17,4 prosent.  

Tabell 26: Andel personer med lav utdanning i alderen 30–59 år i Bydel Grünerløkka og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel personer 30–59 år 
med lav utdanning 

Bydel Grünerløkka 15,1 % 

Oslo i alt 17,4 % 

 

• Det er en lavere andel av elevene i videregående skole som har fullført og bestått 

utdanningen i Bydel Grünerløkka (73,2 prosent) enn i Oslo som helhet (80,5 prosent). Bare 

Bydel Gamle Oslo har en lavere fullføringsgrad. 

Tabell 27: Andel som har fullført og bestått videregående opplæring innen to år etter normert tid i Bydel 
Grünerløkka og i Oslo totalt. 2019. 

 
Fullført og bestått videregående 
opplæring innen to år etter normert 
tid 

Bydel Grünerløkka 73,2 % 

Oslo i alt 80,5 % 

 

• Det er 36 511 husholdninger i Grünerløkka. Av disse er 18 prosent barnefamilier. For Oslo 

som helhet er 27 prosent av husholdningene barnefamilier. 

 

 

Tabell 28: Andel husholdninger med og uten barn i Bydel Grünerløkka og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel 
husholdninger uten 
barn 

Andel husholdninger 
med barn 

Bydel Grünerløkka 82 % 18 % 

Oslo i alt 73 % 27 % 

 

Sosialhjelp 
Tallene i denne delen er hentet fra Velferdsetatens database, der ikke annet er oppgitt. 

Sosialhjelpstallene for 2021 er til og med august. 

• Antall sosialhjelpsmottakere per år har vært veldig stabilt i årene 2018 til 2020 i Bydel 

Grünerløkka. I 2020 var det 2 687 personer som mottok sosialhjelp i bydelen. 

 
13 Lav inntekt er definert som at husholdningens inntekt etter skatt per forbruksenhet er under 60 prosent av 
medianinntekten for Oslo. 
14 Lav utdanning omfatter personer med kun grunnskole, ingen eller uoppgitt utdanning. 
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Figur 10: Antall sosialhjelpsmottakere per år i Bydel Grünerløkka. 2018–2020. 

• I 2019 var det 1 099 mottakere i gjennomsnitt per måned i Bydel Grünerløkka. I 2020 var det 

1 096, mens det til og med august 2021 har vært 1 073 mottakere i snitt per måned. 

 

Figur 11: Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottakere per måned i Bydel Grünerløkka. 2019–2021. 

• I løpet av 2020 mottok 5,2 prosent av innbyggerne i alderen 18–66 år i Bydel Grünerløkka 

sosialhjelp. Den tilsvarende andelen for Oslo kommune var 4,0 prosent. I 2019 lå andelen 

sosialhjelpsmottakere i Bydel Grünerløkka på 5,3 prosent, og i 2018 på 5,5 prosent.  

Tabell 29: Andel sosialhjelpsmottakere blant befolkningen i alderen 18–66 år i Bydel Grünerløkka og i Oslo totalt. 
2018–2020. 

 
 Andel sosialhjelpsmottakere 18–66 

år   
2018 2019 2020 

Bydel Grünerløkka 5,5 % 5,3 % 5,2 % 

Oslo i alt 4,2 % 4,0 % 4,0 % 
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• Andelen sosialhjelpsmottakere varierer mellom de åtte delbydelene i bydelen. Høyest i 2019 

lå delbydelen Dælenenga, hvor 6,6 prosent av innbyggerne i alderen 18–66 år mottok 

økonomisk sosialhjelp minst én gang det året, og lavest lå delbydel Hasle med 1,8 prosent. 

• Brutto gjennomsnittlig månedlig utbetaling per person i Bydel Grünerløkka er 13 155 kr så 

langt i 2021 (per august måned). Dette er høyere enn i 2020, da dette beløpet lå på 12 667 

kr, men lavere enn i 2019 (13 462 kr).  

• Gjennomsnittlig månedlige brutto utbetalinger i Bydel Grünerløkka ligger i 2021 på et litt 

høyere nivå enn for Oslo som helhet. 

 

Figur 12: Brutto gjennomsnittlig månedlig utbetaling per mottaker i Bydel Grünerløkka og i Oslo totalt. 2019–
2021. 

• Medianen15 for månedlige brutto utbetalinger per mottaker i Bydel Grünerløkka i 2021 ligger 

på 11 120 kr, noe som er 15 prosent lavere enn gjennomsnittlig brutto utbetalinger per 

mottaker per måned. Dette tyder på at det er noen mottakere som mottar spesielt mye 

sosialhjelp, og dermed trekker gjennomsnittet opp. At gjennomsnittlig brutto utbetaling per 

mottaker per måned er høyere enn medianen er noe som gjelder også for alle de andre 

bydelelene i Oslo, av samme årsak, og er derfor helt vanlig når det gjelder sosialhjelp. 

Tabell 30: Median utbetaling per mottaker per måned i Bydel Grünerløkka og i Oslo totalt. 2021. 

 
Median utbetaling per 
mottaker per måned 

Grünerløkka 11 120 kr 

Oslo i alt 10 980 kr 

 

• I bydel Grünerløkka ligger andelen mottakere av sosialhjelp som er under 30 år på 26 

prosent så langt i 2021. Dette er omtrent på linje med andelen i 2019 og 2020. 

Tabell 31: Andel sosialhjelpsmottakere under 30 år og 30 år eller mer i Bydel Grünerløkka. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel under 30 i Grünerløkka 25 % 24 % 26 % 

Andel 30 år + i Grünerløkka 75 % 76 % 74 % 

 
15 Medianen den verdien som ligger midt i det statistiske materialet. 
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• 58 prosent av mottakerne av sosialhjelp i 2021 er innvandrere16. Dette er som i 2020, men 

en litt høyere andel enn i 2019. Andel innvandrere blant mottakerne av økonomisk 

sosialhjelp i Oslo sett under ett så langt i 2021 har vært på 63 prosent. 

Tabell 32: Andel sosialhjelpsmottakere som er norske og innvandrere i Bydel Grünerløkka. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel norske 45 % 42 % 42 % 

Andel innvandrere 55 % 58 % 58 % 

 

• Av alle mottakerne av sosialhjelp i Bydel Grünerløkka, har det i hver måned i 2021 i 

gjennomsnitt vært 65 prosent enslige uten barn, 20 prosent enslige med barn, 8 prosent gift 

eller samboende uten barn og 6 prosent gift eller samboende med barn. Andelen 

sosialhjelpsmottakere som er enslige og uten barn i bydel Grünerløkka er høyere enn i Oslo 

som helhet, med 65 mot 58 prosent. Andelen som har barn er lavere enn i Oslo sett under 

ett, med 26 mot 33 prosent. 

Tabell 33: Andel sosialhjelpsmottakere fordelt på husholdningstype i Bydel Grünerløkka og i Oslo totalt. 2021. 

  Grünerløkka Oslo i alt 

Andel:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  65 % 58 % 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  20 % 23 % 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  8 % 9 % 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  6 % 10 % 

- mottakere per måned totalt 100 % 100 % 

Antall:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  700 5 051 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  216  1 988 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  91 775 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  66  886 

- mottakere per måned i gjennomsnitt 1 073 8 700 

 

• Andel langtidsmottakere, dvs. personer som har mottatt sosialhjelp i mer enn seks måneder 

sammenhengende, ligger i 2021 på 54 prosent i Grünerløkka. Gjennomsnittlig varighet av 

sosialhjelpsmottak i Bydel Grünerløkka er 16 måneder, mens tilsvarende tall for Oslo er 19 

måneder17. Medianen for Grünerløkka ligger på 8 måneder, noe som tyder på at det er noen 

mottakere som mottar sosialhjelp spesielt lenge, og dermed trekker gjennomsnittet opp. 

Dette er på ingen måte unikt for Bydel Grünerløkka, men tvert imot tilfelle i samtlige bydeler 

fordi enkelte personer mottar sosialhjelp i svært lang tid. Median varighet for Oslo er 10 

måneder. Sosialhjelpsmottakere i Bydel Grünerløkka mottar dermed sosialhjelp om lag to 

 
16 Innvandrere er her definert som at de har et annet opprinnelsesland enn Norge. For personer med ukjent 
opprinnelsesland er statsborgerskap bruk. Dette er en litt annen definisjon enn det vi bruker lenger opp, og som er laget av 
SSB. Ettersom det ikke blir registrert i Fasit hvor mottakeres foreldre og besteforeldre kommer fra, lar det seg ikke gjøre å 
bruke helt samme definisjon som SSB her. 
17 Varighet på økonomisk sosialhjelp målt som gjennomsnitt er svært skjevfordelt, med et fåtall mottakere med svært høy 
varighet som trekker opp gjennomsnittet. Det er kun om lag 10–15 prosent av mottakerne som på et gitt tidspunkt har 
varighet som ligger likt med, eller høyere enn gjennomsnittet. 
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eller tre måneder kortere enn i Oslo sett under ett, avhengig av om du måler det som 

gjennomsnittlig varighet eller med median. 

Tabell 34: Antall langtidsmottakere av sosialhjelp, gjennomsnittlig varighet og median varighet i Bydel 
Grünerløkka og i Oslo totalt. 2021. 

 
Grünerløkka Oslo i alt 

Andel langtidsmottakere (over 6 mnd.) 54 % 59 % 

Gjennomsnittlig varighet 16 mnd. 19 mnd. 

Median varighet 8 mnd. 10 mnd. 

 

• Andelen sosialhjelpsmottakere i Bydel Grünerløkka som mottar statlig bostøtte ligger på 35 

prosent, omtrent som i Oslo som helhet (36 prosent).  

• Av Oslos 11 478 kommunale boliger ligger 1 320 – 12 prosent – i Bydel Grünerløkka i 2021 

(kilde: Oslo statistikkbank). 
• Kvadratmeterprisen på omsatte boliger lå i 2019 på 79 074 kr i Bydel Grünerløkka. Dette er 9 

prosent høyere enn for Oslo som helhet, der kvadratmeterprisen var 72 342 kr dette året 

(kilde: Oslo statistikkbank). De høyeste kvadratmeterprisene på omsatte boliger i 2019 var i 

sentrumsbydelene, som gjenspeiler boligmassen hvor mindre leiligheter ofte har en høyere 

kvadratmeterpris enn for eksempel større eneboliger og tomannsboliger. 

 

Introduksjonsprogrammet 
Tallene i denne delen er hentet fra Socio. 

• Bydel Grünerløkka bosatte 22 tilskuddsberettigete flyktninger i 2020. Kvoten for 2021 er 23 

flyktninger. Så langt i 2021 har bydelen bosatt 3 flyktninger. I tillegg kommer eventuelt 

tilskuddsberettigete flyktninger som er selvbosettere, sekundærbosettere18 eller 

familiegjenforente. 

• I 2020 var det 110 aktive deltakere i introduksjonsprogrammet i Bydel Grünerløkka. 23 nye 

deltakere startet i program dette året, mens 32 avsluttet programmet. 

Tabell 35: Antall deltakere på introduksjonsprogrammet i 2020, antall deltakere med oppstart i 2020 og antall 
deltakere med avslutning i 2020 i Bydel Grünerløkka og i Oslo totalt. 

 

 

 

• Blant dem som avsluttet program i Bydel Grünerløkka, var andelen som hadde overgang til 

arbeid og utdanning 94 prosent i 2018, 80 prosent i 2019 og 88 prosent under i 2020.  

• Andelen med overgang til arbeid og/eller utdanning i Bydel Grünerløkka var høyest blant alle 

bydelene i Oslo i 2018 og 2020, og nest høyest i 2019. 

• Resultatene bør imidlertid tolkes med en viss varsomhet. På bydelsnivå er 

statistikkgrunnlaget lite da antallet deltakere per år per bydel er begrenset, og små 

endringer i antall kan gi relativt store endringer målt i prosent.  

 
18 Sekundærbosettere betyr bosatt fra annen kommune. Eventuelle flyttinger internt i Oslo kommer i tillegg. 

 
Antall 
deltakere i 
2020 

Oppstart 
2020 

Avsluttet i 
2020 

Grünerløkka 110 23 32 

Oslo 1 091 156 404 
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Tabell 36: Antall og andel deltakere på introduksjonsprogrammet som ved avslutning gikk til arbeid og/eller 
utdanning i Bydel Grünerløkka og i Oslo totalt. 2018–2020. 

 
2018 2019 2020 

 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 

Grünerløkka 47 94 % 106 80 % 32 88 % 
Hele Oslo 557 64 % 714 69 % 404 55 % 

 

Kvalifiseringsprogrammet  
Dataene om kvalifiseringsprogrammet (KVP) er hentet fra LIV-databasen19. På bydelsnivå kan 

statistikkgrunnlaget være lite da antallet deltakere per år er begrenset, og små endringer i antall kan 

gi relativt store endringer målt i prosent. Resultatene bør derfor tolkes med en viss varsomhet. 

Antall unike deltakere i KVP 

• I 2020 deltok 292 unike personer i KVP i Bydel Grünerløkka. Dette er en nedgang siden 2018, 

da antallet var 328. I Oslo totalt har det vært mer enn 2 200 unike deltakere hvert år. Merk 

at noen av de samme personene vil delta i to eller flere av disse kalenderårene. 

 

Tabell 37: Antall unike deltakere i KVP i Bydel Grünerløkka og Oslo totalt, 2018–2020 

Bydel 2018 2019 2020 

Grünerløkka 328 298 292 

Oslo i alt 2 405 2 286 2 219 

 

Gjennomsnittlig antall deltakere per måned 

• Det var i gjennomsnitt 199 personer som deltok i KVP per måned i Bydel Grünerløkka i 2020, 

omtrent det samme som i 2018 og 2019. Se tabellen under.  

• Gjennomsnittlig antall deltakere per måned i Grünerløkka lå på 3 under forventningstallet i 

2018 og helt likt forventningstallet i 2020.  

• I Oslo totalt var det i snitt 1 599 deltakere i KVP hver måned i 2020. Forventningstallet var 

1700.  

Tabell 38: Gjennomsnittlig antall deltakere i KVP per måned, 2018–2020. Bydel Grünerløkka og Oslo totalt. 
Forventningstall for 2018 og 2020.  

 

 

 

 

 

 
19 Vi har hentet ut tall fra Fagsystemet Fasit som ligger i LIV-databasen. Dataene vil snart lastes opp i Velferdsetatens VEL-
database.  

Bydel Gjennomsnittlig antall  
deltakere per måned 

2018 2019 2020 

Grünerløkka Reelt 198 197 199 

Forventet 201 
 

199 
  

Oslo totalt Reelt 1 476 1 606 1 599 

Forventet 1 700 
 

1 700 
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Kjønnsfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• I 2020 startet 88 personer i KVP i Bydel Grünerløkka. Av dem var 45 kvinner og 43 menn.  

• I Bydel Grünerløkka var 51 prosent av dem som startet i KVP i 2020 kvinner, en lavere andel 

enn i Oslo sett under ett (59 prosent). I Oslo totalt har kjønnsfordelingen vært ganske stabil 

de siste tre årene. I Bydel Grünerløkka har kvinneandelen økt. 

Tabell 39: Antall personer som startet i KVP fordelt på kjønn, 2018–2020, Bydel Grünerløkka og  Oslo totalt. 

Bydel Kjønn 2018 2019 2020 

Grünerløkka Kvinne 57 45 45 

Mann 75 54 43 

I alt 132 99 88 
  

Oslo i alt Kvinne 543 419 344 

Mann 422 329 240 

I alt 965 748 584 

 

 

Figur 13: Fordelingen av kjønn (prosent) blant personer som startet i KVP i 2018–2020. Bydel Grünerløkka og Oslo 
totalt. 

 

Aldersfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• I årene 2018–2020 har det begynt 319 unike personer i KVP i Bydel Grünerløkka. Av dem var 

73 deltakere under 30 år. I overkant av halvparten av deltakerne, 174 personer, var mellom 

30 og 44 år, mens 72 deltakere var 45 år eller eldre.  

• Bydel Grünerløkka en ganske lik aldersfordeling som Oslo som helhet blant personer som 

startet i KVP i 2018–2020.  

Tabell 40: Aldersfordeling blant personer som har begynt i KVP i Bydel Grünerløkka og Oslo i perioden 2018–2020.  

Bydel 19–29 år 30–44 år 45 år eller mer Totalt 

Grünerløkka 73 174 72 319 

Oslo i alt 465 1 273 559 2 297 
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Figur 14: Aldersfordeling (prosent) blant personer som har begynt i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Grünerløkka 
og Oslo totalt.  

 

Statsborgerskap blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• Blant deltakerne som har startet i KVP i Bydel Grünerløkka i perioden 2018–2020 er 60 

prosent norske statsborgere, mens 40 hadde utenlandsk statsborgerskap eller 

statsborgerskapet var ikke registrert. De tilsvarende andelene for Oslo totalt er 54 og 46 

prosent. 

Tabell 41: Statsborgerskap blant deltakere som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Grünerløkka og Oslo i 
alt 

Bydel Norsk Utenlandsk Ikke registrert Alle 

Grünerløkka 192 119 8 319 

Oslo i alt 1 250 928 119 2 297 

 

 

Figur 15: Statsborgerskap (i prosent) blant personer som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Grünerløkka 
og Oslo i alt.  
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Livssituasjon ved avsluttet program 

• Resultater om livssituasjon ved avsluttet program må tolkes med forsiktighet. I slutten av 

oktober 2019 ble det mulig å sette deltakere i «midlertidig avbrudd» i Fasit. Resultatene for 

årene 2018–2020 er derfor ikke direkte sammenliknbare, men resultatene er 

sammenliknbare på tvers av bydelene.  

• I 2020 fullførte 62 personer KVP etter avtale i Bydel Grünerløkka. Blant dem var 41 i arbeid20 

eller i skole/utdanning.  

• Andelen som avsluttet til arbeid eller skole/utdanning i Bydel Grünerløkka var 65 prosent i 

2018, 75 prosent i 2019 og 66 prosent i 2020. Den tilsvarende andelen for Oslo i alt er 61, 62 

og 54 prosent.  

Tabell 42: Livssituasjon ved avsluttet program blant personer som avsluttet KVP i Bydel Grünerløkka og Oslo i alt, 
2018–202021 

Bydel Livssituasjon ved avsluttet program 2018 2019 2020 

Grünerløkka Arbeid eller skole/utdanning 75 62 41 

Annet 40 21 21 

I alt 115 83 62 
  

Oslo i alt Arbeid eller skole/utdanning 483 369 300 

Annet 307 231 259 

I alt 790 600 559 

 

 

Figur 16: Livssituasjon ved avsluttet program (i prosent) blant personer som avsluttet KVP i Bydel Grünerløkka og 
Oslo i alt, 2018–2020.   

 
20 Kategorien «Arbeid eller skole/utdanning» inkluderer også arbeid med lønnstilskudd og tilrettelagt arbeid.  
21 Kategorien «Annet» inkluderer også aktive arbeidssøkere.  
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Bydel Sagene 
Bydel Sagene kjennetegnes ved at det er en bydel med flere innbyggere mellom 20 og 40 år, og færre 

i andre aldersgrupper enn i Oslo som helhet. Bydelen har høye boligpriser og en høy 

sysselsettingsgrad. Samtidig har Sagene en større andel innbyggere med lav utdanning, en større 

andel som mottar sosialhjelp og en større andel langtidsmottakere av sosialhjelp enn Oslo som 

helhet. 

Generelt om bydelen 
Tallene i denne delen er hentet fra Oslo kommunes statistikkbank og Bydelsfakta – statistikk om 

befolkning, levekår og boforhold. 

• I 2021 bor det 45 672 personer i Bydel Sagene. 

• Bydel Sagene har en litt lavere andel barn og unge under 20 år enn det som er 

gjennomsnittet for kommunen, og en høyere andel personer i alderen mellom 20 og 40 år 

enn gjennomsnittet for Oslo. Andelen personer over 45 år er lavere enn for byen som 

helhet. 

 

Figur 17: Aldersfordeling i befolkningen i Bydel Sagene og i Oslo totalt. 2021. 

• Bydel Sagene har en litt lavere andel innvandrere enn Oslo som helhet, med 21 prosent 

innvandrere mot 25 prosent.22 

Tabell 43: Andel innvandrere i befolkningen i bydel Sagene og i Oslo totalt. 2021. 

 Andel innvandrere 

Bydel Sagene 21 % 

Oslo i alt 25 % 

• Det bor mennesker med et stort antall ulike opprinnelsesland i bydelen. De tre største 

innvandrergruppene i Bydel Sagene kommer fra Somalia, Sverige og Polen. Selv om de er de 

største gruppene, utgjør de imidlertid bare hhv. 2,4, 1,8 og 1,4 prosent av bydelens 

innbyggere.  

 
22 «Innvandrere» er her definert som personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte 
besteforeldre. 
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Tabell 44: De tre største innvandrergruppene i Bydel Sagene. 2021. 

 
Innvandrere i Bydel Sagene 

Somalia  2,4 % 

Sverige 1,8 % 

 Polen 1,4 % 

 

• Den største gruppen norskfødte med innvandrerforeldre har foreldre fra Somalia. Denne 

gruppen utgjør 1,3 prosent av innbyggertallet. Deretter kommer norskfødte med foreldre fra 

Vietnam (0,4 prosent), og norskfødte med foreldre fra Pakistan (0,3 prosent). I alt 22,9 

prosent av de norskfødte innbyggerne under 16 år i bydelen har foreldre som begge er fra et 

annet opprinnelsesland enn Norge. Gjennomsnittet i Oslo er 26,5 prosent.  

Tabell 45: De tre største gruppene av norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel Sagene, som andel av 
befolkningen. 2021. 

 
Norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel 
Sagene 

Somalia 1,3 % 

Vietnam 0,4 % 

Pakistan 0,3 % 

 

• Sysselsettingsandelen23 ligger på 74,5 prosent i Bydel Sagene, den høyeste blant alle 

bydelene og 6 prosentpoeng høyere enn Oslo som helhet. Sagene og St. Hanshaugen er de 

eneste bydelene der sysselsettingsandelen blant kvinner er litt høyere enn blant menn. 

Tabell 46: Sysselsettingsandelen i Bydel Sagene og i Oslo totalt, fordelt på kjønn. 2020. 

 
Andel 
sysselsatte 
totalt Menn Kvinner 

Bydel Sagene 74,5 % 74,4 % 74,7 % 
Oslo i alt 68,4 % 69,8 % 66,9 % 

 

• 12,8 prosent av husholdningene i bydel Sagene hadde lav inntekt24 (korrigert for formue) i 

2019, omtrent samme nivå som Oslo som helhet (12,9 prosent). 

• Andel uføre ligger på 5,3 prosent i Bydel Sagene, mot 6,2 prosent i Oslo som helhet. 

• Det er en lavere andel med lav utdanning25 i Bydel Sagene enn i Oslo som helhet når vi ser på 

aldersgruppen 30–59 år – 13,5 mot 17,4 prosent.  

Tabell 47: Andel personer med lav utdanning i alderen 30–59 år i Bydel Sagene og i Oslo totalt. 2020. 

 
23 Sysselsettingsandel viser til prosent av antall bosatte i aldersgruppen 15–74 år som er sysselsatt, uavhengig av 
arbeidssted. Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i 
referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet 
permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på 
sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den 
internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. 
24 Lav inntekt er definert som at husholdningens inntekt etter skatt per forbruksenhet er under 60 prosent av 
medianinntekten for Oslo. 
25 Lav utdanning omfatter personer med kun grunnskole, ingen eller uoppgitt utdanning. 
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Andel personer 30–59 år 
med lav utdanning 

Bydel Sagene 13,5 % 

Oslo i alt 17,4 % 

 

• Det er en lavere andel av elevene i videregående skole som har fullført og bestått 

utdanningen i Bydel Sagene (74,1 prosent) enn i Oslo som helhet (80,5 prosent). 

Tabell 48: Andel som har fullført og bestått videregående opplæring innen to år etter normert tid i Bydel Sagene 
og i Oslo totalt. 2019. 

 
Fullført og bestått videregående 
opplæring innen to år etter normert 
tid 

Bydel Sagene 74,1 % 
Oslo i alt 80,5 % 

 

• Det er 27 291 husholdninger i Sagene. Av disse er 17 prosent barnefamilier. For Oslo som 

helhet er 27 prosent av husholdningene barnefamilier. 

Tabell 49: Andel husholdninger med og uten barn i Bydel Sagene og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel 
husholdninger uten 
barn 

Andel husholdninger 
med barn 

Bydel Sagene 83 % 17 % 

Oslo i alt 73 % 27 % 

 

Sosialhjelp 
Tallene i denne delen er hentet fra Velferdsetatens database, der ikke annet er oppgitt. 

Sosialhjelpstallene for 2021 er til og med august. 

• Antall sosialhjelpsmottakere per år gikk ned fra 2018 til 2019, for deretter å gå litt opp igjen i 

2020 i Bydel Sagene. I 2020 var det 1 992 personer som mottok sosialhjelp i bydelen. 
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Figur 18: Antall sosialhjelpsmottakere per år i Bydel Sagene. 2018–2020. 

 

• I 2019 var det 873 mottakere i gjennomsnitt per måned i Bydel Sagene. I 2020 var det 905, 

mens det til og med august 2021 har vært 860 mottakere i snitt per måned. 

 

Figur 19: Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottakere per måned i Bydel Sagene. 2019–2021. 

• I løpet av 2020 mottok 5,4 prosent av innbyggerne i alderen 18–66 år i Bydel Sagene 

sosialhjelp. Den tilsvarende andelen for Oslo kommune var 4,0 prosent. I 2019 lå andelen 

sosialhjelpsmottakere i Bydel Sagene på 5,3 prosent, og i 2018 på 5,8 prosent.  

Tabell 50: Andel sosialhjelpsmottakere blant befolkningen i alderen 18–66 år i Bydel Sagene og i Oslo totalt. 
2018–2020. 

 
 Andel sosialhjelpsmottakere 18–66 

år   
2018 2019 2020 

Bydel Sagene 5,8 % 5,3 % 5,4 % 

Oslo i alt 4,2 % 4,0 % 4,0 % 

 

• Andelen sosialhjelpsmottakere varierer noe mellom de fem delbydelene i bydelen. Høyest i 

2019 lå delbydelen Torshov, hvor 5,7 prosent av innbyggerne i alderen 18–66 år mottok 

økonomisk sosialhjelp minst én gang det året, og lavest lå delbydel Iladalen med 3,3 prosent. 

• Brutto gjennomsnittlig månedlig utbetaling per person i Bydel Sagene er 11 859 kr så langt i 

2021 (per august måned). Dette er litt lavere enn i 2020 og 2019.  

• Gjennomsnittlig månedlige brutto utbetalinger i Bydel Sagene ligger i 2021 ca. 1 000 kr 

lavere enn for Oslo som helhet. 
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Figur 20: Brutto gjennomsnittlig månedlig utbetaling per mottaker i Bydel Sagene og i Oslo totalt. 2019–2021. 

• Medianen26 for månedlige brutto utbetalinger per mottaker i Bydel Sagene i 2021 ligger på 

10 417 kr, noe som er 12 prosent lavere enn gjennomsnittlig brutto utbetalinger per 

mottaker per måned. Dette tyder på at det er noen mottakere som mottar spesielt mye 

sosialhjelp, og dermed trekker gjennomsnittet opp. At gjennomsnittlig brutto utbetaling per 

mottaker per måned er høyere enn medianen er noe som gjelder også for alle de andre 

bydelelene i Oslo, av samme årsak, og er derfor helt vanlig når det gjelder sosialhjelp. 

Tabell 51: Median utbetaling per mottaker per måned i Bydel Sagene og i Oslo totalt. 2021. 

 
Median utbetaling per 
mottaker per måned 

Sagene 10 417 kr 

Oslo i alt 10 980 kr 

 

• I bydel Sagene ligger andelen mottakere av sosialhjelp som er under 30 år på 19 prosent så 

langt i 2021. Dette er omtrent på linje med andelen i 2019 og 2020. 

Tabell 52: Andel sosialhjelpsmottakere under 30 år og 30 år eller mer i Bydel Sagene. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel under 30 i Sagene 19 % 20 % 19 % 

Andel 30 år + i Sagene 81 % 80 % 81 % 

 

• 62 prosent av mottakerne av sosialhjelp i 2021 er innvandrere27. Dette er to prosentpoeng 

høyere enn i 2019 og 2020. Andel innvandrere blant mottakerne av økonomisk sosialhjelp i 

Oslo sett under ett så langt i 2021 har vært på 63 prosent. 

Tabell 53: Andel sosialhjelpsmottakere som er norske og innvandrere i Bydel Sagene. 2019–2021. 

 
26 Medianen den verdien som ligger midt i det statistiske materialet. 
27 Innvandrere er her definert som at de har et annet opprinnelsesland enn Norge. For personer med ukjent 

opprinnelsesland er statsborgerskap bruk. Dette er en litt annen definisjon enn det vi bruker lenger opp, og som er laget av 
SSB. Ettersom det ikke blir registrert i Fasit hvor mottakeres foreldre og besteforeldre kommer fra, lar det seg ikke gjøre å 
bruke helt samme definisjon som SSB her. 
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  2019 2020 2021 

Andel norske 40 % 40 % 38 % 

Andel innvandrere 60 % 60 % 62 % 

 

• Av alle mottakerne av sosialhjelp i Bydel Sagene, har det i hver måned i 2021 i gjennomsnitt 

vært 63 prosent enslige uten barn, 21 prosent enslige med barn, 10 prosent gift eller 

samboende uten barn og 6 prosent gift eller samboende med barn. Andelen 

sosialhjelpsmottakere som er enslige og uten barn i bydel Sagene er høyere enn i Oslo som 

helhet, med 63 mot 58 prosent. Andelen som har barn er lavere enn i Oslo sett under ett, 

med 27 mot 33 prosent. 

Tabell 54: Andel sosialhjelpsmottakere fordelt på husholdningstype i Bydel Sagene og i Oslo totalt. 2021. 

  Sagene Oslo i alt 

Andel:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  63 % 58 % 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  21 % 23 % 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  10 % 9 % 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  6 % 10 % 

- mottakere per måned totalt 100 % 100 % 

Antall:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  539 5 051 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  184 1 988 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  89 775 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  48  886 

- mottakere per måned i gjennomsnitt 860 8 700 

 

• Andel langtidsmottakere, dvs. personer som har mottatt sosialhjelp i mer enn seks måneder 

sammenhengende, ligger i 2021 på 65 prosent i Sagene. Gjennomsnittlig varighet av 

sosialhjelpsmottak i Bydel Sagene er 21 måneder, mens tilsvarende tall for Oslo er 19 

måneder28. Medianen for Sagene ligger på 13 måneder, noe som tyder på at det er noen 

mottakere som mottar sosialhjelp spesielt lenge, og dermed trekker gjennomsnittet opp. 

Dette er på ingen måte unikt for Bydel Sagene, men tvert imot tilfelle i samtlige bydeler fordi 

enkelte personer mottar sosialhjelp i svært lang tid. Median varighet for Oslo er 10 måneder. 

Sosialhjelpsmottakere i Bydel Sagene mottar dermed sosialhjelp om lag to eller tre måneder 

lengre enn i Oslo sett under ett, avhengig av om du måler det som gjennomsnittlig varighet 

eller med median. 

Tabell 55: Antall langtidsmottakere av sosialhjelp, gjennomsnittlig varighet og median varighet i Bydel Sagene og 
i Oslo totalt. 2021. 

 
Sagene Oslo i alt 

Andel langtidsmottakere (over 6 mnd.) 65 % 59 % 

Gjennomsnittlig varighet 21 mnd. 19 mnd. 

Median varighet 13 mnd. 10 mnd. 

 

 
28 Varighet på økonomisk sosialhjelp målt som gjennomsnitt er svært skjevfordelt, med et fåtall mottakere med svært høy 
varighet som trekker opp gjennomsnittet. Det er kun om lag 10–15 prosent av mottakerne som på et gitt tidspunkt har 
varighet som ligger likt med, eller høyere enn gjennomsnittet. 
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• Andelen sosialhjelpsmottakere i Bydel Sagene som mottar statlig bostøtte ligger på 44 

prosent, åtte prosentpoeng høyere enn i Oslo som helhet (36 prosent).  

• Av Oslos 11 478 kommunale boliger ligger 2 108 – 18 prosent – i Bydel Sagene i 2021. Bydel 

Sagene har flest kommunale boliger av bydelene i Oslo (kilde: Oslo statistikkbank). 
• Kvadratmeterprisen på omsatte boliger lå i 2019 på 83 050 kr i Bydel Sagene. Dette er 15 

prosent høyere enn for Oslo som helhet, der kvadratmeterprisen var 72 342 kr dette året. 

Sagene har den tredje høyeste kvadratmeterprisen blant Oslos bydeler, etter bydelene 

Frogner og St. Hanshaugen (kilde: Oslo statistikkbank). De høyeste kvadratmeterprisene på 

omsatte boliger i 2019 var i sentrumsbydelene, som gjenspeiler boligmassen hvor mindre 

leiligheter ofte har en høyere kvadratmeterpris enn for eksempel større eneboliger og 

tomannsboliger. 

 

Introduksjonsprogrammet 
Tallene i denne delen er hentet fra Socio. 

• Bydel Sagene bosatte 12 tilskuddsberettigete flyktninger i 2020. Kvoten for 2021 er 24 

flyktninger. Så langt i 2021 har bydelen bosatt 4 flyktninger. I tillegg kommer eventuelt 

tilskuddsberettigete flyktninger som er selvbosettere, sekundærbosettere29 eller 

familiegjenforente. 

• I 2020 var det 90 aktive deltakere i introduksjonsprogrammet i Bydel Sagene. 18 nye 

deltakere startet i program dette året, mens 10 avsluttet programmet. Sagene var den 

eneste bydelen som i 2020 hadde flere som startet på introduksjonsprogrammet enn som 

sluttet. 

Tabell 56: Antall deltakere på introduksjonsprogrammet i 2020, antall deltakere med oppstart i 2020 og antall 
deltakere med avslutning i 2020 i Bydel Sagene og i Oslo totalt. 

 

 

 

• Blant de som avsluttet program i Bydel Sagene, var andelen som hadde overgang til arbeid 

og utdanning 73 prosent i 2018, 81 prosent i 2019 og 50 prosent under i 2020.  

• Resultatene bør imidlertid tolkes med en viss varsomhet. På bydelsnivå er 

statistikkgrunnlaget lite da antallet deltakere per år per bydel er begrenset, og små 

endringer i antall kan gi relativt store endringer målt i prosent.  

Tabell 57: Antall og andel deltakere på introduksjonsprogrammet som ved avslutning gikk til arbeid og/eller 
utdanning i Bydel Sagene og i Oslo totalt. 2018–2020. 

 
2018 2019 2020 

 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 

Sagene 30 73 % 21 81 % 10 50 % 

Hele Oslo 557 64 % 714 69 % 404 55 % 

 
29 Sekundærbosettere betyr bosatt fra annen kommune. Eventuelle flyttinger internt i Oslo kommer i tillegg. 

 
Antall 
deltakere i 
2020 

Oppstart 
2020 

Avsluttet i 
2020 

Sagene 90 18 10 

Oslo 1 091 156 404 
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Kvalifiseringsprogrammet  
Dataene om kvalifiseringsprogrammet (KVP) er hentet fra LIV-databasen30. På bydelsnivå kan 

statistikkgrunnlaget være lite da antallet deltakere per år er begrenset, og små endringer i antall kan 

gi relativt store endringer målt i prosent. Resultatene bør derfor tolkes med en viss varsomhet. 

Antall unike deltakere i KVP 

• I 2020 var det 133 unike personer som deltok i KVP i Bydel Sagene. Året før var det 150, 

mens det i 2018 var 181 unike deltakere. I Oslo totalt har det vært mer enn 2 200 unike 

deltakere hvert år. Merk at noen av de samme personene vil delta i to eller flere av disse 

kalenderårene. 

Tabell 58: Antall unike deltakere i KVP i Bydel Sagene og Oslo totalt, 2018–2020 

Bydel 2018 2019 2020 

Sagene 181 150 133 

Oslo i alt 2 405 2 286 2 219 

 

Gjennomsnittlig antall deltakere per måned 

• Det var i gjennomsnitt 111 personer som deltok i KVP per måned i Bydel Sagene i 2020, litt 

høyere enn i 2018 og 2019. Dette til tross for at antall unike deltakere har sunket jevnt over 

de siste tre årene. Se tabellen under.  

• Gjennomsnittlig antall deltakere per måned i Sagene lå på 29 under forventningstallet i 2018 

og 24 under forventningstallet i 2020. Mens antallet unike deltakere per år sier noe om hvor 

mange som deltar i program, sier gjennomsnittlig antall deltakere per måned mer om hvor 

lenge deltakerne er i program. Et høyt antall gjennomsnittlig antall deltakere per måned 

trenger derfor ikke å bety flere i program, men at deltakerne er i program over lenger tid.   

• I Oslo totalt var det i snitt 1 599 deltakere i KVP hver måned i 2020. Forventningstallet var 

1700.  

Tabell 59: Gjennomsnittlig antall deltakere i KVP per måned, 2018–2020. Bydel Sagene og Oslo totalt. 
Forventningstall for 2018 og 2020.  

 

 

 

 

 

Kjønnsfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• I 2020 startet 18 personer i KVP i Bydel Sagene, og 14 av disse var kvinner.   

• Kjønnsfordelingen har variert de siste tre årene, men med så få personer som har startet på 

KVP i 2020 og 2021, er det vanskelig å si noe om utviklingen – dette kan skyldes rene 

tilfeldigheter når det er snakk om så små tall. I Oslo sett under ett har kjønnsfordelingen 

 
30 Vi har hentet ut tall fra Fagsystemet Fasit som ligger i LIV-databasen. Dataene vil snart lastes opp i Velferdsetatens VEL-
database.  

Bydel Gjennomsnittlig antall  
deltakere per måned 

2018 2019 2020 

Sagene Reelt 102 90 111 

Forventet 131 
 

135 
  

Oslo totalt Reelt 1 476 1 606 1 599 

Forventet 1 700 
 

1 700 
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vært ganske stabil de siste tre årene, med en overvekt av kvinner (59 prosent kvinner i 

2020). 

Tabell 60: Antall personer som startet i KVP fordelt på kjønn, 2018–2020, Bydel Sagene og  Oslo totalt. Av 
personvernhensyn oppgis ikke eksakt antall kvinner og menn i 2020. 

Bydel Kjønn 2018 2019 2020 

Sagene Kvinne 49 15 14 

Mann 41 23 4 

I alt 90 38 18 
  

Oslo i alt Kvinne 543 419 344 

Mann 422 329 240 

I alt 965 748 584 

 

 

Figur 21: Fordelingen av kjønn (prosent) blant personer som startet i KVP i 2018–2020. Bydel Sagene og Oslo 
totalt. Av personvernhensyn oppgis ikke fordelingen av kvinner og menn i 2020. 

Aldersfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• I årene 2018–2020 har det begynt 146 unike personer i KVP i Bydel Sagene. Av dem var 40 

deltakere under 30 år. I overkant av halvparten av deltakerne, 78 personer, var mellom 30 

og 44 år, mens 28 deltakere var 45 år eller eldre.  

• Bydel Sagene har en ganske lik aldersfordeling som Oslo som helhet blant personer som 

startet i KVP i 2018–2020.  

Tabell 61: Aldersfordeling blant personer som har begynt i KVP i Bydel Sagene og Oslo i perioden 2018–2020.  

Bydel 19–29 år 30–44 år 45 år eller mer Totalt 

Sagene 40 78 28 146 

Oslo i alt 465 1 273 559 2 297 

 

54%
39%

78%

56% 56% 59%

46%
61%

22%

44% 44% 41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Sagene - Oslo i alt

Kvinne Mann



Velferdsetaten 

38 
 

 

Figur 22: Aldersfordeling (prosent) blant personer som har begynt i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Sagene og 
Oslo totalt.  

 

Statsborgerskap blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• Blant deltakerne som har startet i KVP i Bydel Sagene i perioden 2018–2020 er halvparten 

norske statsborgere, mens de øvrige hadde utenlandsk statsborgerskap eller manglet 

registrert statsborgerskap. Den tilsvarende andelen for Oslo totalt er 54 og 46 prosent. 

Tabell 62: Statsborgerskap blant deltakere som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Sagene og Oslo i alt 

Bydel Norsk Utenlandsk eller ikke 
registrert 

Alle 

Sagene 73 73 146 

Oslo i alt 1 250 1047 2 297 

 

 

Figur 23: Statsborgerskap (i prosent) blant personer som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Sagene og 
Oslo i alt.  
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Livssituasjon ved avsluttet program 

• Resultater om livssituasjon ved avsluttet program må tolkes med forsiktighet. I slutten av 

oktober 2019 ble det mulig å sette deltakere i «midlertidig avbrudd» i Fasit. Resultatene for 

årene 2018–2020 er derfor ikke direkte sammenliknbare, men resultatene er 

sammenliknbare på tvers av bydelene.  

• I 2020 fullførte 20 personer KVP etter avtale i Bydel Sagene. Blant dem var 9 i arbeid31 eller i 

skole/utdanning.  

• Andelen som avsluttet til arbeid eller skole/utdanning i Bydel Sagene var 35 prosent i 2018, 

32 prosent i 2019 og 45 prosent i 2020. Den tilsvarende andelen for Oslo i alt er 61, 62 og 54 

prosent.  

Tabell 63: Livssituasjon ved avsluttet program blant personer som avsluttet KVP i Bydel Sagene og Oslo i alt, 
2018–202032 

Bydel Livssituasjon ved avsluttet program 2018 2019 2020 

Sagene Arbeid eller skole/utdanning 22 12 9 

Annet 40 26 11 

I alt 62 38 20 
  

Oslo i alt Arbeid eller skole/utdanning 483 369 300 

Annet 307 231 259 

I alt 790 600 559 

 

 

Figur 24: Livssituasjon ved avsluttet program (i prosent) blant personer som avsluttet KVP i Bydel Sagene og Oslo i 
alt, 2018–2020.  

 

 

 

 

 
31 Kategorien «Arbeid eller skole/utdanning» inkluderer også arbeid med lønnstilskudd og tilrettelagt arbeid.  
32 Kategorien «Annet» inkluderer også aktive arbeidssøkere.  
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Bydel St. Hanshaugen 
Bydel St. Hanshaugen har en relativt lav andel barn og en relativt høy andel innbyggere i 20- og 30-

årene. Andelen innvandrere ligger noe under andelen for Oslo totalt. Sysselsettingen er høy, både 

blant kvinner og menn. Relativt få har lav utdanning, og fullføringsgraden i videregående opplæring 

er omtrent på nivå med Oslo totalt. Andelen av bydelens innbyggere som mottar sosialhjelp, er 

marginalt høyere enn i Oslo totalt. Andelen langtidsmottakere og varigheten på sosialhjelp er 

imidlertid noe lavere enn det som gjelder for Oslo som helhet. Bydelen har både en høyere andel 

unge og eldre deltakere i KVP enn det som gjelder i Oslo som helhet, og en tilsvarende lavere andel 

deltakere mellom 30 og 44 år. 

Generelt om bydelen 
Tallene i denne delen er hentet fra Oslo kommunes statistikkbank og Bydelsfakta – statistikk om 

befolkning, levekår og boforhold. 

• I 2021 bor det 38 864 personer i Bydel St. Hanshaugen. Innbyggertallet ligger omtrent 

middels blant alle bydelene i Oslo.  

• Bydel St. Hanshaugen har en høyere andel personer i 20- og 30-årene enn Oslo totalt.  

 

Figur 25: Aldersfordeling i befolkningen i Bydel St. Hanshaugen og i Oslo totalt. 2021. 

• 23 prosent av innbyggerne i Bydel St. Hanshaugen er innvandrere, en andel som er litt lavere 

enn nivået for Oslo totalt, som er 25 prosent.33 

 

 

Tabell 64: Andel innvandrere i befolkningen i bydel St. Hanshaugen og i Oslo totalt. 2021. 

 Andel innvandrere 

Bydel St. Hanshaugen 23 % 

Oslo i alt 25 % 

 
33 «Innvandrere» er her definert som personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte 
besteforeldre. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Bydel St. Hanshaugen Oslo i alt

http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/
https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/
https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/


Velferdsetaten 

42 
 

 

• Det bor mennesker med et stort antall ulike opprinnelsesland i bydelen. De tre største 

innvandrergruppene i Bydel St. Hanshaugen kommer fra Sverige, Polen og Somalia. Selv om 

de er de største gruppene, utgjør de imidlertid bare henholdsvis 2,6, 1,8 og 1,0 prosent av 

bydelens innbyggere. 

Tabell 65: De tre største innvandrergruppene i Bydel St. Hanshaugen. 2021. 

 
Innvandrere i Bydel St. 
Hanshaugen 

Sverige 2,6 % 

Polen 1,8 % 

Somalia 1,0 % 

 

• Den største gruppen norskfødte med innvandrerforeldre har foreldre fra Somalia. Denne 

gruppen utgjør 0,6 prosent av innbyggertallet. Deretter kommer norskfødte med foreldre fra 

Vietnam (0,3 prosent), og norskfødte med foreldre fra Sverige (0,2 prosent).  

• I alt 18,9 prosent av de norskfødte innbyggerne under 16 år i bydelen har foreldre som 

begge er fra et annet opprinnelsesland enn Norge. Gjennomsnittet i Oslo er 26,5 prosent.  

Tabell 66: De tre største gruppene av norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel St. Hanshaugen, som andel av 
befolkningen. 2021. 

 
Norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel  

Somalia 0,6 % 

Vietnam 0,3 % 

Sverige 0,2 % 

 

• Sysselsettingsandelen34 ligger på 73,9 prosent i Bydel St. Hanshaugen, noe som er høyere 

enn andelen i Oslo som helhet, på 68,4 prosent.  

• Sysselsettingsandelen i Bydel St. Hanshaugen er høyere enn i Oslo totalt både blant kvinner 

og menn. Sammen med Bydel Sagene er Bydel St. Hanshaugen de eneste bydelene der andel 

sysselsatte kvinner ikke er lavere en andel sysselsatte menn. 

Tabell 67: Sysselsettingsandelen i Bydel St. Hanshaugen og i Oslo totalt, fordelt på kjønn. 2020. 

 
Andel 
sysselsatte 
totalt Menn Kvinner 

Bydel St. Hanshaugen 73,9 % 73,8 % 74,0 % 

Oslo i alt 68,4 % 69,8 % 66,9 % 

 

 
34 Sysselsettingsandel viser til prosent av antall bosatte i aldersgruppen 15–74 år som er sysselsatt, uavhengig av 
arbeidssted. Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i 
referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet 
permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på 
sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den 
internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. 



Velferdsetaten 

43 
 

• 14 prosent av husholdningene i bydel St. Hanshaugen hadde lav inntekt35 (korrigert for 

formue) i 2019. Andelen er høyere enn for Oslo som helhet, som er 12,9 prosent. Dette til 

tross for at sysselsettingsandelen i bydelen altså er høyere. 

• Andel uføre ligger på 4,2 prosent i Bydel St. Hanshaugen, mot 6,2 prosent i Oslo som helhet. 

• Det er en lavere andel med lav utdanning36 i Bydel St. Hanshaugen enn i Oslo som helhet når 

vi ser på aldersgruppen 30–59 år – 12,8 mot 17,4 prosent.  

Tabell 68: Andel personer med lav utdanning i alderen 30–59 år i Bydel St. Hanshaugen og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel personer 30–59 år 
med lav utdanning 

Bydel St. Hanshaugen 12,8 % 

Oslo i alt 17,4 % 

 

• Andelen elever som fullfører videregående skole innen to år etter normert tid, er omtrent 

like høy i St. Hanshaugen som i Oslo totalt, 79,3 prosent i St. Hanshaugen, mot 80,5 prosent i 

Oslo som helhet.  

Tabell 69: Andel som har fullført og bestått videregående opplæring innen to år etter normert tid i Bydel St. 
Hanshaugen og i Oslo totalt. 2019. 

 
Fullført og bestått videregående 
opplæring innen to år etter normert 
tid 

Bydel  79,3 % 

Oslo i alt 80,5 % 

 

• Det er 23 840 husholdninger i St. Hanshaugen. Av disse er 15 prosent barnefamilier. For Oslo 

som helhet er 27 prosent av husholdningene barnefamilier.  

• Bydel St. Hanshaugen er bydelen i Oslo med lavest andel husholdninger med barn. Andelen 

er dog ganske lik den i Frogner (16 prosent) og Sagene (17 prosent).   

Tabell 70: Andel husholdninger med og uten barn i Bydel St. Hanshaugen og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel 
husholdninger uten 
barn 

Andel husholdninger 
med barn 

Bydel  85 % 15 % 

Oslo i alt 73 % 27 % 

 

Sosialhjelp 
Tallene i denne delen er hentet fra Velferdsetatens database, der ikke annet er oppgitt. 

Sosialhjelpstallene for 2021 er til og med august. 

• I 2020 mottok 1 544 unike personer sosialhjelp i Bydel St. Hanshaugen. 

• Antall sosialhjelpsmottakere per år har økt noe fra 2019 til 2020.  

 
35 Lav inntekt er definert som at husholdningens inntekt etter skatt per forbruksenhet er under 60 prosent av 
medianinntekten for Oslo. 
36 Lav utdanning omfatter personer med kun grunnskole, ingen eller uoppgitt utdanning. 
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Figur 26: Antall sosialhjelpsmottakere per år i Bydel St. Hanshaugen. 2018–2020. 

• Så langt i 2021 har det i snitt vært 658 personer som har mottatt sosialhjelp per måned.  

• Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottakere har vært ganske stabilt siden 2019 i Bydel St. 

Hanshaugen.  

 

Figur 27: Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottakere per måned i Bydel St. Hanshaugen. 2019–2021. 

• I løpet av 2020 mottok 4,8 prosent av innbyggerne i alderen 18–66 år i Bydel St. Hanshaugen 

sosialhjelp. Den tilsvarende andelen for Oslo kommune var 4,0 prosent.  

Tabell 71: Andel sosialhjelpsmottakere blant befolkningen i alderen 18–66 år i Bydel St. Hanshaugen og i Oslo 
totalt. 2018–2020. 

 
 Andel sosialhjelpsmottakere 18–66 

år   
2018 2019 2020 

Bydel St. Hanshaugen 4,7 % 4,5 % 4,8 % 

Oslo i alt 4,2 % 4,0 % 4,0 % 
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• Andelen sosialhjelpsmottakere varierer mellom de fem delbydelene i bydelen. Høyest i 2019 

lå delbydelen Lindern, hvor 5,1 prosent av innbyggerne i alderen 18–66 år mottok 

økonomisk sosialhjelp minst én gang det året, og lavest lå delbydel Fagerborg med 2 

prosent. 

• Brutto gjennomsnittlig månedlig utbetaling per person i Bydel St. Hanshaugen er 12 089 kr 

så langt i 2021 (per august måned). Det er omtrent som i året før, men litt høyere enn i 

2019.  

• Gjennomsnittlig månedlig brutto utbetalinger har ligget litt under nivået for Oslo som helhet 

i Bydel St. Hanshaugen siden 2019.  

 

Figur 28: Brutto gjennomsnittlig månedlig utbetaling per mottaker i Bydel St. Hanshaugen og i Oslo totalt. 2019–
2021. 

• Medianen37 for månedlige brutto utbetalinger per mottaker i Bydel St. Hanshaugen i 2021 

ligger på 10 581 kr, noe som er 12 prosent lavere enn gjennomsnittlig brutto utbetalinger 

per mottaker per måned. Dette tyder på at det er noen mottakere som mottar spesielt mye 

sosialhjelp, og dermed trekker gjennomsnittet opp. At gjennomsnittlig brutto utbetaling per 

mottaker per måned er høyere enn medianen er noe som gjelder også for alle de andre 

bydelelene i Oslo, av samme årsak, og er derfor helt vanlig når det gjelder sosialhjelp. 

Tabell 72: Median utbetaling per mottaker per måned i Bydel St. Hanshaugen og i Oslo totalt. 2021. 

 
Median utbetaling per 
mottaker per måned  

 10 581 kr 

Oslo i alt 10 980 kr 

 

• I bydel St. Hanshaugen ligger andelen mottakere av sosialhjelp som er under 30 år på 23 

prosent så langt i 2021. Andelen er omtrent som i 2020, men høyere enn i 2019.  

Tabell 73: Andel sosialhjelpsmottakere under 30 år og 30 år eller mer i Bydel St. Hanshaugen. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel under 30 i  21 % 24 % 23 % 

 
37 Medianen den verdien som ligger midt i det statistiske materialet. 
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Andel 30 år + i  79 % 76 % 76 % 

 

• 51 prosent av mottakerne av sosialhjelp i Bydel St. Hanshaugen i 2021 er innvandrere38.  

• Siden 2019 har om lag halvparten av mottakerne av sosialhjelp i Bydel St. Hanshaugen vært 

innvandrere. Andelen er lavere enn i Oslo sett under ett, hvor den hittil i år har ligget på 63 

prosent.  

Tabell 74: Andel sosialhjelpsmottakere som er norske og innvandrere i Bydel St. Hanshaugen. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel norske 50 % 52 % 49 % 

Andel innvandrere 50 % 48 % 51 % 

 

• Av alle mottakerne av sosialhjelp i Bydel St. Hanshaugen, har det i hver måned i 2021 i 

gjennomsnitt vært 73 prosent enslige uten barn, 15 prosent enslige med barn, 8 prosent 

gifte eller samboende uten barn og 4 prosent gifte eller samboende med barn.  

• Andelen sosialhjelpsmottakere som er enslige og uten barn i bydel St. Hanshaugen er høyere 

enn i Oslo som helhet, med 73 mot 58 prosent.  

• Andelen enslige mottakere som har barn er lavere i St. Hanshaugen enn i Oslo totalt, med 15 

mot 23 prosent.   

Tabell 75: Andel sosialhjelpsmottakere fordelt på husholdningstype i Bydel St. Hanshaugen og i Oslo totalt. 2021. 

  St. Hanshaugen Oslo i alt 

Andel:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  73 % 58 % 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  15 % 23 % 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  8 % 9 % 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  4 % 10 % 

- mottakere per måned totalt 100 % 100 % 

Antall:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  416 5 051 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  83 1 988 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  44 775 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  25 886 

- mottakere per måned i gjennomsnitt 568 8 700 

 

• Andel langtidsmottakere, dvs. personer som har mottatt sosialhjelp i mer enn seks måneder 

sammenhengende, ligger i 2021 på 54 prosent i Bydel St. Hanshaugen.  

• Gjennomsnittlig varighet av sosialhjelpsmottak i Bydel St. Hanshaugen er 16 måneder, mens 

tilsvarende tall for Oslo er 19 måneder39.  

 
38 Innvandrere er her definert som at de har et annet opprinnelsesland enn Norge. For personer med ukjent 
opprinnelsesland er statsborgerskap bruk. Dette er en litt annen definisjon enn det vi bruker lenger opp, og som er laget av 
SSB. Ettersom det ikke blir registrert i Fasit hvor mottakeres foreldre og besteforeldre kommer fra, lar det seg ikke gjøre å 
bruke helt samme definisjon som SSB her. 
39 Varighet på økonomisk sosialhjelp målt som gjennomsnitt er svært skjevfordelt, med et fåtall mottakere med svært høy 
varighet som trekker opp gjennomsnittet. Det er kun om lag 10–15 prosent av mottakerne som på et gitt tidspunkt har 
varighet som ligger likt med, eller høyere enn gjennomsnittet. 
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• Medianen for St. Hanshaugen ligger på 8 måneder, noe som tyder på at det er noen 

mottakere som mottar sosialhjelp spesielt lenge, og dermed trekker gjennomsnittet opp. 

Dette er på ingen måte unikt for Bydel St. Hanshaugen, men tvert imot tilfelle i samtlige 

bydeler fordi enkelte personer mottar sosialhjelp i svært lang tid. Median varighet for Oslo 

er 10 måneder. 

• Sosialhjelpsmottakere i Bydel St. Hanshaugen mottar dermed sosialhjelp om lag to eller tre 

måneder kortere enn i Oslo sett under ett, avhengig av om du måler det som 

gjennomsnittlig varighet eller med median. 

Tabell 76: Antall langtidsmottakere av sosialhjelp, gjennomsnittlig varighet og median varighet i Bydel St. 
Hanshaugen og i Oslo totalt. 2021. 

 
St. Hanshaugen Oslo i alt 

Andel langtidsmottakere (over 6 mnd.) 54 % 59 % 

Gjennomsnittlig varighet 16 mnd. 19 mnd. 

Median varighet 8 mnd. 10 mnd. 

 

• Andelen sosialhjelpsmottakere i Bydel St. Hanshaugen som mottar statlig bostøtte ligger på 

29 prosent, noe lavere enn i Oslo som helhet, der andelen ligger på 36 prosent.  

• Av Oslos 11 478 kommunale boliger ligger 410 – 4 prosent – i Bydel St. Hanshaugen i 2021 

(kilde: Oslo statistikkbank). 
• Kvadratmeterprisen på omsatte boliger lå i 2019 på 84 807 kr i Bydel St. Hanshaugen. Dette 

er 17 prosent høyere enn for Oslo som helhet, der kvadratmeterprisen var 72 342 kr dette 

året (kilde: Oslo statistikkbank).  
• I Oslo er det bare Bydel Frogner som har en høyere kvadratmeterpris enn Bydel St. 

Hanshaugen.  
• De høyeste kvadratmeterprisene på omsatte boliger i 2019 var i sentrumsbydelene, som 

gjenspeiler boligmassen hvor mindre leiligheter ofte har en høyere kvadratmeterpris enn for 

eksempel større eneboliger og tomannsboliger. 

 

Introduksjonsprogrammet 
Tallene i denne delen er hentet fra Socio. 

• Bydel St. Hanshaugen bosatte 9 tilskuddsberettigete flyktninger i 2020. Kvoten for 2021 er 

19 flyktninger. Per oktober i 2021 har bydelen bosatt 10 flyktninger. I tillegg kommer 

eventuelt tilskuddsberettigete flyktninger som er selvbosettere, sekundærbosettere40 eller 

familiegjenforente. 

• I 2020 var det 73 aktive deltakere i introduksjonsprogrammet i Bydel St. Hanshaugen. 7 nye 

deltakere startet i program dette året, mens 32 avsluttet programmet. 

Tabell 77: Antall deltakere på introduksjonsprogrammet i 2020, antall deltakere med oppstart i 2020 og antall 
deltakere med avslutning i 2020 i Bydel St. Hanshaugen og i Oslo totalt. 

 
40 Sekundærbosettere betyr bosatt fra annen kommune. Eventuelle flyttinger internt i Oslo kommer i tillegg. 
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• Blant dem som avsluttet program i Bydel St. Hanshaugen i 2018, var 60 prosent i jobb eller 

utdanning ved avsluttet program. Den tilsvarende andelen i 2019 og 2020 var henholdsvis 75 

og 59 prosent.  

• Måloppnåelsen i Bydel St. Hanshaugen var høyere enn i Oslo som helhet i 2019 og 2020, og 

litt lavere i 2018. Resultatene bør imidlertid tolkes med varsomhet. På bydelsnivå er 

statistikkgrunnlaget lite da antallet deltakere per år per bydel er begrenset, og små 

endringer i antall kan gi relativt store endringer målt i prosent.  

Tabell 78: Antall og andel deltakere på introduksjonsprogrammet som ved avslutning gikk til arbeid og/eller 
utdanning i Bydel St. Hanshaugen og i Oslo totalt. 2018–2020. 

 
2018 2019 2020 

 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 

St. Hanshaugen 25 60 % 16 75 % 32 59 % 

Hele Oslo 557 64 % 714 69 % 404 55 % 

 

 

 

Kvalifiseringsprogrammet  
Dataene om kvalifiseringsprogrammet (KVP) er hentet fra LIV-databasen41.  

Antall unike deltakere i KVP 

• I 2020 deltok 146 unike personer i KVP i Bydel St. Hanshaugen 

• Antallet deltakere har vært ganske stabilt siden 2018. (Merk at noen av de samme 

personene vil delta i to eller flere av disse kalenderårene.) 

Tabell 79: Antall unike deltakere i KVP i Bydel St. Hanshaugen og Oslo totalt, 2018–2020 

Bydel 2018 2019 2020 

St. Hanshaugen 141 159 146 

Oslo i alt 2 405 2 286 2 219 

 

Gjennomsnittlig antall deltakere per måned 

• Det var i gjennomsnitt 100 personer som deltok i KVP per måned i Bydel St. Hanshaugen i 

2020, omtrent det samme som i 2019 og litt flere enn i 2018.   

• Gjennomsnittlig antall deltakere per måned i St. Hanshaugen lå under forventningstallet 

både i 2018 og 2020. Også i Oslo totalt ligger gjennomsnittlig antall deltakere per måned 

under forventingstallet.  

 
41 Vi har hentet ut tall fra Fagsystemet Fasit som ligger i LIV-databasen. Dataene vil snart lastes opp i Velferdsetatens VEL-
database.  

 
Antall 
deltakere i 
2020 

Oppstart 
2020 

Avsluttet i 
2020 

St. Hanshaugen 73 7 32 

Oslo 1 091 156 404 
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• Gjennomsnittlig antall deltakere i KVP sier ikke noe om hvor mange som begynner eller 

avslutter program, mer om hvor mange som til enhver tid er i program.  

Tabell 80: Gjennomsnittlig antall deltakere i KVP per måned, 2018–2020. Bydel St. Hanshaugen og Oslo totalt. 
Forventningstall for 2018 og 2020.  

 

 

 

 

 

Kjønnsfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• I 2020 startet 30 personer i KVP i Bydel St. Hanshaugen. Av dem var 14 kvinner og 16 menn.  

• Mens flertallet av dem som har startet KVP i Oslo i senere år har vært kvinner, har ikke dette 

vært tilfelle i Bydel St. Hanshaugen. 

Tabell 81: Antall personer som startet i KVP fordelt på kjønn, 2018–2020, Bydel St. Hanshaugen og Oslo totalt. 

Bydel Kjønn 2018 2019 2020 

St. Hanshaugen Kvinne 22 28 14 

Mann 33 28 16 

I alt 55 56 30 
  

Oslo i alt Kvinne 543 419 344 

Mann 422 329 240 

I alt 965 748 584 

 

 

Figur 29: Fordelingen av kjønn (prosent) blant personer som startet i KVP i 2018–2020. Bydel St. Hanshaugen og 
Oslo totalt. 
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Bydel Gjennomsnittlig antall  
deltakere per måned 

2018 2019 2020 

St Hanshaugen Reelt 92 102 100 

Forventet 111  112 
  

Oslo totalt Reelt 1 476 1 606 1 599 

Forventet 1 700 
 

1 700 
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Aldersfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• I årene 2018–2020 har det begynt 141 ulike personer i KVP i Bydel St. Hanshaugen. Av dem 

er 33 prosent under 30 år og 28 prosent 45 år eller mer.  

• Bydel St. Hanshaugen har en høyere andel yngre og eldre deltakere enn Oslo som helhet.   

Tabell 82: Aldersfordeling blant personer som har begynt i KVP i Bydel St. Hanshaugen og Oslo i perioden 2018–
2020.  

Bydel 19–29 år 30–44 år 45 år eller mer Totalt 

St. Hanshaugen 46 55 40 141 

Oslo i alt 465 1 273 559 2 297 

 

 

Figur 30: Aldersfordeling (prosent) blant personer som har begynt i KVP i perioden 2018–2020. Bydel St. 
Hanshaugen og Oslo totalt.  

 

Statsborgerskap blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• Personer som deltar i KVP, har mange forskjellige opprinnelsesland, men flertallet har norsk 

statsborgerskap. Dette gjelder også Bydel St. Hanshaugen.  

• Blant deltakerne som har startet i KVP i Bydel St. Hanshaugen i perioden 2018–2020, er 65 

prosent norske statsborgere, mens 32 hadde utenlandsk statsborgerskap. De tilsvarende 

andelene for Oslo totalt er henholdsvis 54 og 40 prosent. 

Tabell 83: Statsborgerskap blant deltakere som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel St. Hanshaugen og Oslo 
i alt 

Bydel Norsk Utenlandsk Ikke registrert Alle 

St. Hanshaugen 91 45 5 141 

Oslo i alt 1 250 928 119 2 297 
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Figur 31: Statsborgerskap (i prosent) blant personer som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel St. 
Hanshaugen og Oslo i alt.  

Livssituasjon ved avsluttet program 

• Resultatene for livssituasjon ved avsluttet program er beheftet med en del usikkerhet. I 

slutten av oktober 2019 ble det mulig å sette deltakere i «midlertidig» avbrudd, noe som 

innebærer forsinkelse i registreringen av avsluttet program. Resultatene før og etter denne 

perioden er derfor ikke direkte sammenliknbare.  

• I 2020 fullførte 37 personer KVP etter avtale i Bydel St. Hanshaugen. Blant dem var 20 i 

arbeid42 eller i skole/utdanning ved avsluttet program. Måloppnåelsen var som i Oslo totalt.  

Tabell 84: Livssituasjon ved avsluttet program blant personer som avsluttet KVP i Bydel St. Hanshaugen og Oslo i 
alt, 2018–202043 

Bydel Livssituasjon ved avsluttet program 2018 2019 2020 

St. Hanshaugen Arbeid eller skole/utdanning 18 16 20 

Annet 12 15 17 

I alt 30 31 37 
  

Oslo i alt Arbeid eller skole/utdanning 483 369 300 

Annet 307 231 259 

I alt 790 600 559 

 

 
42 Kategorien «Arbeid eller skole/utdanning» inkluderer også arbeid med lønnstilskudd og tilrettelagt arbeid.  
43 Kategorien «Annet» inkluderer også aktive arbeidssøkere.  
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Figur 32: Livssituasjon ved avsluttet program (i prosent) blant personer som avsluttet KVP i Bydel St. Hanshaugen 
og Oslo i alt, 2018–2020.  
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Bydel Frogner 
Bydel Frogner kjennetegnes ved en lavere andel barn og unge under 20 år, og flere personer i alderen 

20–35 år enn i Oslo som helhet. Bydelen har en gjennomsnittlig andel innvandrere. En god del av 

disse kommer fra vestlige land. Bydelen har høy sysselsettingsandel og færre personer med lav 

utdanning enn byen som helhet. Det er en lavere andel sosialhjelpsmottakere i bydelen, 

gjennomsnittlig månedlig utbetaling er lavere, og varigheten av mottaket er kortere enn i Oslo som 

helhet. 

Generelt om bydelen 
Tallene i denne delen er hentet fra Oslo kommunes statistikkbank og Bydelsfakta – statistikk om 

befolkning, levekår og boforhold. 

• I 2021 bor det 59 015 personer i Bydel Frogner. 

• Bydelen har en litt lavere andel barn og unge under 20 år, og en litt høyere andel personer i 

alderen mellom 20 og 35 år. 

  

Figur 33: Aldersfordeling i befolkningen i Bydel Frogner og i Oslo totalt. 2021. 

• Bydel Frogner har samme andel innvandrere enn Oslo som helhet, 25 prosent.44 

Tabell 85: Andel innvandrere i befolkningen i bydel Frogner og i Oslo totalt. 2021. 

 Andel innvandrere 

Bydel Frogner 25 % 

Oslo i alt 25 % 

 

• Det bor mennesker med et stort antall ulike opprinnelsesland i bydelen. De tre største 

innvandrergruppene i Bydel Frogner kommer fra Sverige, Polen og Frankrike. Selv om de er 

de største gruppene, utgjør de bare hhv. 2,8, 1,5 og 1,0 prosent av bydelens innbyggere. 

Bydel Frogner skiller seg ut ved å ha mange innvandrere fra vestlige land, som Storbritannia, 

USA (begge med 0,8 prosent), Tyskland og Danmark (begge med 0,7 prosent). At mange 

ambassader er lokalisert i bydelen, kan bidra til dette. 

Tabell 86: De tre største innvandrergruppene i Bydel Frogner. 2021. 

 
Innvandrere i Bydel Frogner 

 
44 «Innvandrere» er her definert som personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte 
besteforeldre. 

http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/
https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/
https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/
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Sverige 2,8 % 

Polen 1,5 % 

Frankrike 1,0 % 

 

• Det bor relativt få personer som er født i Norge av innvandrerforeldre i bydelen. De største 

gruppene norskfødte med innvandrerforeldre har foreldre fra Sverige, Polen og Iran. Hver av 

disse gruppen utgjør 0,2 prosent av innbyggertallet i bydelen.  

Tabell 87: De tre største gruppene av norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel Frogner. 2021. 

 
Norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel 
Frogner 

Sverige 0,2 % 

Polen 0,2 % 

Iran 0,2 % 

 

• Sysselsettingsandelen45 ligger på 70,3 prosent i Bydel Frogner, og er noe høyere enn i Oslo 

som helhet, med 68,4 prosent.  

Tabell 88: Sysselsettingsandelen i Bydel Frogner og i Oslo totalt, fordelt på kjønn. 2020. 

 
Andel 
sysselsatte 
totalt Menn Kvinner 

Bydel Frogner 70,3 % 71,3 % 69,2 % 

Oslo i alt 68,4 % 69,8 % 66,9 % 

 

• 12,4 prosent av husholdningene i bydel Frogner hadde lav inntekt46 (korrigert for formue) i 

2019. Det tilsvarende tallet for Oslo som helhet er 12,9 prosent. 

• Andel uføre ligger på 4,0 prosent i Bydel Frogner, mot 6,2 prosent i Oslo som helhet. 

• Det er en lavere andel med lav utdanning47 i Bydel Frogner enn i Oslo som helhet når vi ser 

på aldersgruppen 30–59 år – 12,3 mot 17,4 prosent. 

Tabell 89: Andel personer med lav utdanning i alderen 30–59 år i Bydel Frogner og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel personer 30–
59 år med lav 
utdanning 

Bydel Frogner 12,3 % 

Oslo i alt 17,4 % 

 

 
45 Sysselsettingsandel viser til prosent av antall bosatte i aldersgruppen 15–74 år som er sysselsatt, uavhengig av 
arbeidssted. Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i 
referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet 
permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på 
sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den 
internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. 
46 Lav inntekt er definert som at husholdningens inntekt etter skatt per forbruksenhet er under 60 prosent av 
medianinntekten for Oslo. 
47 Lav utdanning omfatter personer med kun grunnskole, ingen eller uoppgitt utdanning. 
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• 80,8 prosent av elevene i videregående skole har fullført og bestått utdanningen i Bydel 

Frogner. I Oslo som helhet er andelen 80,5 prosent. 

Tabell 90: Andel som har fullført og bestått videregående opplæring innen to år etter normert tid i Bydel Frogner 
og i Oslo totalt. 2019. 

 
Fullført og bestått videregående 
opplæring innen to år etter normert 
tid 

Bydel Frogner 80,8 % 

Oslo i alt 80,5 % 

 

• Det er 35 430 husholdninger i Frogner. Av disse er 16 prosent barnefamilier. For Oslo som 

helhet er 27 prosent av husholdningene barnefamilier. 

Tabell 91: Andel husholdninger med og uten barn i Bydel Frogner og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel husholdninger 
uten barn 

Andel husholdninger 
med barn 

Bydel Frogner 
84 % 16 % 

Oslo i alt 73 % 27 % 

 

Sosialhjelp 
Tallene i denne delen er hentet fra Velferdsetatens database, der ikke annet er oppgitt. 

Sosialhjelpstallene for 2021 er til og med august. 

• Det var en nedgang i antall sosialhjelpsmottakere per år på 36 personer fra 2018 til 2019 i 

Bydel Frogner. Fra 2019 til 2020 var det en økning på 41 personer. 

 

Figur 34: Antall sosialhjelpsmottakere per år i Bydel Frogner. 2018–2020. 

• I 2019 var det 556 mottakere i gjennomsnitt per måned i Bydel Frogner. I 2020 var det 574, 

mens det til og med august 2021 har vært en nedgang til 511 mottakere i snitt per måned. 
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Figur 35: Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottakere per måned i Bydel Frogner. 2019–2021. 

• I løpet av 2020 mottok 3,3 prosent av innbyggerne i alderen 18–66 år i Bydel Frogner 

sosialhjelp. Dette er 0,7 prosentpoeng lavere enn for Oslo som helhet. Andelen 

sosialhjelpsmottakere i Bydel Frogner har vært omtrent uendret de tre siste årene. Det er 

noen forskjeller mellom bydelens åtte delbydeler. Mens 3,5 prosent av innbyggerne i 

alderen 20–66 år i delbydel Homansbyen mottok økonomisk sosialhjelp minst én gang i 

2019, og 3,0 prosent i delbydelen Majorstuen Nord, var den tilsvarende andelen for delbydel 

Bygdøy 1,0 prosent. 

Tabell 92: Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 18–66 år i Bydel Frogner og i Oslo totalt. 2018–2020. 

 
 Andel sosialhjelpsmottakere 18–66 

år   
2018 2019 2020 

Bydel Frogner 3,3 % 3,2 % 3,3 % 

Oslo i alt 4,2 % 4,0 % 4,0 % 

 

• Gjennomsnittlig månedlig utbetaling per person i Bydel Frogner er 11 955 kr så langt i 2021. 

Dette er litt lavere enn i 2020, da dette beløpet lå på 12 512 kr.  

• Gjennomsnittlig månedlige utbetalinger i Bydel Frogner ligger omtrent 900 kroner lavere 

enn for Oslo som helhet. 
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Figur 36: Gjennomsnittlig månedlig utbetaling i Bydel Frogner og i Oslo totalt. 2019–2021. 

• Medianen48 for månedlige brutto utbetalinger per mottaker i Bydel Frogner i 2021 ligger på 

10 468 kr, noe som er 12 prosent lavere enn gjennomsnittlig brutto utbetalinger per 

mottaker per måned. Dette tyder på at det er noen mottakere som mottar spesielt mye 

sosialhjelp, og dermed trekker gjennomsnittet opp. At gjennomsnittlig brutto utbetaling per 

mottaker per måned er høyere enn medianen er noe som gjelder også for alle de andre 

bydelelene i Oslo, av samme årsak, og er derfor helt vanlig når det gjelder sosialhjelp. 

Tabell 93: Median utbetaling per mottaker per måned i Bydel Frogner og i Oslo totalt. 2021. 

 
Median utbetaling per 
mottaker per måned 

Frogner 10 468 kr 

Oslo i alt 10 980 kr 

 

• I bydel Frogner ligger andelen mottakere av sosialhjelp som er under 30 år på 17 prosent så 

langt i 2021. Dette er liten økning siden 2020 og 2019. 

 

 

Tabell 94: Andel sosialhjelpsmottakere under 30 år og 30 år eller mer i Bydel Frogner. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel under 30 i Frogner 
14 % 16 % 17 % 

Andel 30 år + i Frogner 
86 % 84 % 83 % 

 

• 48 prosent av mottakerne av sosialhjelp i 2021 er innvandrere49. Dette er på linje med de to 

foregående årene. 

 
48 Medianen den verdien som ligger midt i det statistiske materialet. 
49 Innvandrere er her definert som at de har et annet opprinnelsesland enn Norge. For personer med ukjent 

opprinnelsesland er statsborgerskap bruk. Dette er en litt annen definisjon enn det vi bruker lenger opp, og som er laget av 
SSB. Ettersom det ikke blir registrert i Fasit hvor mottakeres foreldre og besteforeldre kommer fra, lar det seg ikke gjøre å 
bruke helt samme definisjon som SSB her. 
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Tabell 95: Andel sosialhjelpsmottakere som er norske og innvandrere i Bydel Frogner. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel norske 52 % 53 % 53% 

Andel innvandrere 48 % 47 % 48 % 

 

• Av alle mottakerne av sosialhjelp i Bydel Frogner, er hver måned i gjennomsnitt 69 prosent 

enslige uten barn, 18 prosent enslige med barn, 7 prosent gift eller samboende uten barn og 

6 prosent gift eller samboende med barn. Andelen sosialhjelpsmottakere som er enslige i 

bydel Frogner er 11 prosentpoeng høyere enn i Oslo som helhet. 

Tabell 96: Andel sosialhjelpsmottakere fordelt på husholdningstype i Bydel Frogner og i Oslo totalt. 2021. 

  Frogner Oslo i alt 

Andel:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  69 % 58 % 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  18 % 23 % 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  7 % 9 % 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  6 % 10 % 

- mottakere per måned totalt 100 % 100 % 

Antall:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  352  5 051 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  94  1 988 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  36  775 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  30  886 

- mottakere per måned i gjennomsnitt 511  8 700 

 

• Andel langtidsmottakere, dvs. personer som har mottatt sosialhjelp i mer enn seks måneder, 

ligger på 57 prosent i Frogner. Gjennomsnittlig varighet av sosialhjelpsmottak i Bydel 

Frogner er 18 måneder, én måned kortere enn for Oslo som helhet50. Medianen for Frogner 

ligger på 8 måneder, noe som tyder på at det er noen mottakere som mottar sosialhjelp 

spesielt lenge, og dermed trekker gjennomsnittet opp. Dette er på ingen måte unikt for 

Bydel Frogner, men tvert imot tilfelle i samtlige bydeler fordi enkelte personer mottar 

sosialhjelp i svært lang tid. Median varighet for Oslo er 10 måneder.  

Tabell 97: Antall langtidsmottakere av sosialhjelp, gjennomsnittlig varighet og median varighet i Bydel Frogner og 
i Oslo totalt. 2021. 

 
Frogner Oslo i alt 

Andel langtidsmottakere (over 6 mnd.) 57 % 59 % 

Gjennomsnittlig varighet 18 mnd. 19 mnd. 

Median varighet 8 mnd. 10 mnd. 

• Andelen sosialhjelpsmottakere i Bydel Frogner som mottar statlig bostøtte ligger 7 

prosentpoeng lavere enn i Oslo som helhet. I 2021 er det 36 prosent av mottakerne i Oslo 

som mottar statlig bostøtte, mens andelen i Frogner er 29 prosent. 

 
50 Varighet på økonomisk sosialhjelp målt som gjennomsnitt er svært skjevfordelt, med et fåtall mottakere med svært høy 
varighet som trekker opp gjennomsnittet. Det er kun om lag 10–15 prosent av mottakerne som på et gitt tidspunkt har 
varighet som ligger likt med, eller høyere enn gjennomsnittet. 
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• Av Oslos 11 478 kommunale boliger ligger 564 – fem prosent – i Bydel Frogner i 2021 (kilde: 

Oslo statistikkbank). 
• Kvadratmeterprisen på omsatte boliger lå i 2019 på 90 322 kr i Bydel Frogner. Dette er 25 

prosent høyere enn for Oslo som helhet, der kvadratmeterprisen var 72 342 kr dette året 

(kilde: Oslo statistikkbank). 

 

Introduksjonsprogrammet 
Tallene i denne delen er hentet fra Socio. 

• Kvoten for bosetting av flyktninger i Bydel Frogner ligger på 10 i 2021, det samme som i 

2020. Ved utgangen av august i år var tre flyktninger fra kvoten bosatt. Totalt har 22 

tilskuddsberettigede flyktninger bosatt seg i bydelen i år, når vi inkluderer flyktninger som er 

selvbosettere, sekundærbosettere51 eller familiegjenforente. 

• I 2020 var det 65 aktive deltakere i introduksjonsprogrammet i Bydel Frogner. Bare 7 nye 

deltakere startet i program dette året, mens 29 avsluttet program. 

 

Tabell 98: Antall deltakere på introduksjonsprogrammet i 2020, antall deltakere med oppstart i 2020 og antall 
deltakere med avslutning i 2020 i Bydel Frogner og i Oslo totalt. 

 

 

 

• Blant de som avsluttet program i Bydel Frogner, var andelen som hadde overgang til arbeid 

og utdanning 60 prosent i 2018, 58 prosent i 2019 og 38 prosent under i 2020. 

• Andelen med overgang til arbeid eller utdanning er lavere i Bydel Frogner enn i Oslo som 

helhet. 

Tabell 99: Antall og andel deltakere på introduksjonsprogrammet som ved avslutning gikk til arbeid eller 
utdanning i Bydel Frogner og i Oslo totalt. 2018–2020. 

 
2018 2019 2020 

 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 

Frogner 50 60 % 69 58 % 29 38 % 

Hele Oslo 557 64 % 714 69 % 404 55 % 

 

Kvalifiseringsprogrammet  
Dataene om kvalifiseringsprogrammet (KVP) er hentet fra LIV-databasen52.  

 
51 Sekundærbosettere betyr bosatt fra annen kommune. Eventuelle flyttinger internt i Oslo kommer i tillegg. 
52 Vi har hentet ut tall fra Fagsystemet Fasit som ligger i LIV-databasen. Dataene vil snart lastes opp i Velferdsetatens VEL-
database.  

 
Antall 
deltakere i 
2020 

Oppstart 
2020 

Avsluttet i 
2020 

Frogner 65 7 29 

Oslo 1 091 156 404 
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Antall unike deltakere i KVP 

• I 2020 var det 160 personer som deltok i KVP i Bydel Frogner. Antallet var noe høyre i årene 

før.  

Tabell 100: Antall unike deltakere i KVP i Bydel Frogner og Oslo totalt, 2018–2020 

Bydel 2018 2019 2020 

Frogner 179 174 160 

Oslo i alt 2 405 2 286 2 219 

 

Gjennomsnittlig antall deltakere per måned 

• I 2020 var det i snitt 95 deltakere i KVP i Bydel Frogner per måned. Antallet var litt høyere i 

2018 og 2019.  

• Gjennomsnittlig antall deltakere per måned ligger under forventningstallet, noe det også 

gjør i Oslo som helhet.  

 
 
Tabell 101: Gjennomsnittlig antall deltakere i KVP per måned, 2018–2020. Bydel Frogner og Oslo totalt. 
Forventningstall for 2018 og 2020.  

 

 

 

 

 

Kjønnsfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• Av de 56 personene som begynte i KVP i Bydel Frogner i 2020, var 30 kvinner og 26 menn.  

• Kjønnsbalansen blant KVP-deltakerne er noe jevnere i Bydel Frogner enn i Oslo totalt.  

Tabell 102: Antall personer som startet i KVP fordelt på kjønn, 2018–2020, Bydel Frogner og  Oslo totalt. 

Bydel Kjønn 2018 2019 2020 

Frogner Kvinne 39 28 30 

Mann 46 32 26 

I alt 85 60 56 
  

Oslo i alt Kvinne 543 419 344 

Mann 422 329 240 

I alt 965 748 584 

 

Bydel Gjennomsnittlig antall  
deltakere per måned 

2018 2019 2020 

Frogner Reelt 102 109 95 

Forventet 109  111 
  

Oslo totalt Reelt 1 476 1 606 1 599 

Forventet 1 700 
 

1 700 
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Figur 37: Fordelingen av kjønn (prosent) blant personer som startet i KVP i 2018–2020. Bydel Frogner og Oslo 
totalt. 

 

Aldersfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• I perioden 2018-2020 har 201 personer startet i KVP i Bydel Frogner. Av dem var 37 under 30 

år, 110 var mellom 30 og 44 år og 54 var 45 år eller eldre.  

• Aldersfordelingen blant deltakerne som har startet KVP i Bydel Frogner i perioden 2018-

2020 er ganske lik aldersfordelingen i Oslo totalt. Bydel Frogner har en litt høyere andel 

deltakere i aldersgruppen 45+ enn det Oslo totalt har.  

Tabell 103: Aldersfordeling blant personer som har begynt i KVP i Bydel Frogner og Oslo i perioden 2018–2020.  

Bydel 19–29 år 30–44 år 45 år eller mer Totalt 

Frogner 37 110 54 201 

Oslo i alt 465 1 273 559 2 297 

 

 

Figur 38: Aldersfordeling (prosent) blant personer som har begynt i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Frogner og 
Oslo totalt.  
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Statsborgerskap blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• Av de 201 personene som har startet KVP i Bydel Frogner i perioden 2018-2020 har 116 

norsk statsborgerskap, mens 69 har utenlandsk.  

• Bydel Frogner har en litt høyere andel deltakere med norsk statsborgerskap enn det som er 

tilfellet i Oslo som helhet.  

Tabell 104: Statsborgerskap blant deltakere som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Frogner og Oslo i alt 

Bydel Norsk Utenlandsk Ukjent Alle 

Frogner 116 69 16 201 

Oslo i alt 1 250 928 119 2 297 

 

 

Figur 39: Statsborgerskap (i prosent) blant personer som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Frogner og 
Oslo i alt.  

 

Livssituasjon ved avsluttet program 

• Resultater om livssituasjon ved avsluttet program må tolkes med forsiktighet. I slutten av 

oktober 2019 ble det mulig å sette deltakere i «midlertidig avbrudd» i Fasit. Resultatene for 

årene 2018–2020 er derfor ikke direkte sammenliknbare, men resultatene er 

sammenliknbare på tvers av bydelene.  

• I 2020 var det 41 deltakere som avsluttet KVP i Bydel Frogner. Av dem avsluttet 23 til arbeid 

eller skole/utdanning, det tilsvarer 56 prosent av deltakerne.  

• Andelen som har avsluttet til arbeid eller skole/utdanning har gått ned fra 72 prosent i 2018 

til 56 prosent i 2020. I Oslo totalt har andelen gått ned fra 61 til 54 prosent i samme periode.  

 
Tabell 105: Livssituasjon ved avsluttet program blant personer som avsluttet KVP i Bydel Frogner og Oslo i alt, 
2018–202053 

Bydel Livssituasjon ved avsluttet program 2018 2019 2020 

Frogner Arbeid eller skole/utdanning 43 30 23 

Annet 17 24 18 

I alt 60 54 41 

 
53 Kategorien «Arbeid eller skole/utdanning» inkluderer også arbeid med lønnstilskudd og tilrettelagt arbeid. Kategorien 
«Annet» inkluderer også aktive arbeidssøkere, mottak av dagpenger og oppstart i nytt KVP.  
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Oslo i alt Arbeid eller skole/utdanning 483 369 300 

Annet 307 231 259 

I alt 790 600 559 

 

 

Figur 40: Livssituasjon ved avsluttet program (i prosent) blant personer som avsluttet KVP i Bydel Frogner og Oslo i 
alt, 2018–2020.  
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Bydel Ullern 
Bydel Ullern kjennetegnes ved flere barn og ungdommer blant innbyggerne, og flere innbyggere over 

50 år, enn Oslo som helhet. Andelen innvandrere i befolkningen er lavere enn 

kommunegjennomsnittet, skjønt litt høyere enn i bydelene Vestre Aker, Nordre Aker og Nordstrand 

som Bydel Ullern ofte sammenlignes med. Mange av innvandrerne er fra europeiske land som 

Sverige, Polen, Tyskland, Danmark, Russland og Storbritannia, og de øvrige er i stor grad fra India, 

Iran, Filippinene og Kina. En høy andel av innbyggerne i Norge med disse landbakgrunnene har høy 

utdanning54, og de av dem som kan ha flyktningebakgrunn, som en del personer med landbakgrunn 

fra Iran, har i dag ofte lang botid i Norge55. Bydelen har en lavere andel innbyggere med lav 

utdanning, og har en høyere fullføringsgrad fra videregående opplæring enn Oslo som helhet. 

Andelen sysselsatte er om lag som gjennomsnittet for Oslo som helhet. Det er videre en lavere andel 

av innbyggerne i bydelen som mottar sosialhjelp enn gjennomsnittet for Oslo, og blant mottakerne er 

det en noe lavere andel barnefamilier enn i Oslo totalt.  

Generelt om bydelen 
Tallene i denne delen er hentet fra Oslo kommunes statistikkbank og Bydelsfakta – statistikk om 

befolkning, levekår og boforhold. 

• Ved inngangen til 2021 bodde det 34 894 personer i Bydel Ullern. 

• Bydelen har en litt større andel barn og unge under 20 år, og innbyggere over 50 år, enn 

gjennomsnittet for Oslo. Bydelen har samtidig en lavere andel personer i alderen mellom 20 

og 40 år enn gjennomsnittet for Oslo kommune.  

 

 

Figur 41: Aldersfordeling i befolkningen i Bydel Ullern og i Oslo totalt. 2021. 

• Bydel Ullern har en lavere andel innvandrere enn Oslo som helhet, med 18 prosent 

innvandrere mot 25 prosent.56 

 
54Statistisk sentralbyrå: Innvandrere etter landbakgrunn og utdanningsnivå. Lesedato 8. november 2021 
https://www.ssb.no/362798/innvandrere-etter-landbakgrunn-og-utdanningsniva 
 
55 Statistisk sentralbyrå: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Tabell 10598: Innvandrere, etter 
landbakgrunn og botid (F) 2005 – 2021. Lesedato 8. november 2021 https://www.ssb.no/statbank/table/10598 
 
56 «Innvandrere» er her definert som personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte 
besteforeldre. 
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Tabell 106: Andel innvandrere i befolkningen i bydel Ullern og i Oslo totalt. 2021. 

 Andel innvandrere 

Bydel Ullern 18 % 

Oslo i alt 25 % 

 

• Det bor mennesker med et stort antall ulike opprinnelsesland i bydelen. De tre største 

innvandrergruppene i Bydel Ullern kommer fra Polen, Sverige og Filippinene. Selv om de er 

de største gruppene, utgjør de bare hhv. 2,0, 1,4 og 0,7 prosent av bydelens innbyggere. 

Deretter følger grupper med flere andre opprinnelsesland, som India, Tyskland, 

Storbritannia, Iran, Russland, Danmark og Kina. Pakistan og Somalia, som er de to 

enkeltlandene som var sterkest representert i innvandrerbefolkningen i Oslo ved inngangen 

av 2021 (fulgt av Polen og Sverige på tredje og fjerdeplass), er ikke blant de ti landene 

sterkest representert i Bydel Ullern. 

Tabell 107: De tre største innvandrergruppene i Bydel Ullern. 2021. 

 
Innvandrere i Bydel Ullern 

Polen 2,0 % 

Sverige 1,4 % 

Filippinene 0,7 % 

 

• De to største gruppene norskfødte med innvandrerforeldre har foreldre fra Polen og Sverige, 

med en andel på 0,2 prosent – to promille – av befolkningen i begge gruppene.  Deretter 

følger norskfødte barn av foreldre med landbakgrunn fra India, Iran, Kina og Russland. Alle 

disse gruppene utgjør små andeler av bydelens befolkning. I alt 10,9 prosent av de 

norskfødte innbyggerne under 16 år i bydelen har foreldre som begge er fra et annet 

opprinnelsesland enn Norge, mot 26,5 prosent i kommunen sett under ett. 

Tabell 108: De tre største gruppene av norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel Ullern. 2021. 

 
Norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel 
Ullern 

Polen 0,21 % 

Sverige 0,21 % 

India 0,17 % 

 

• Sysselsettingsandelen57 ligger på 68,6 prosent i Bydel Ullern, og er dermed 0,2 prosentpoeng 

høyere enn i Oslo som helhet, med 68,4 prosent. Blant menn i aldersgruppen 15–74 år i 

bydelen er andelen 0,9 prosentpoeng høyere enn tilsvarende andel for Oslo sett under ett, 

men for kvinner er faktisk andelen 0,4 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet for Oslo. 

Tabell 109: Sysselsettingsandelen i Bydel Ullern og i Oslo totalt, fordelt på kjønn. 2020. 

 
57 Sysselsettingsandel viser til prosent av antall bosatte i aldersgruppen 15–74 år som er sysselsatt, uavhengig av 
arbeidssted. Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i 
referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet 
permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på 
sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den 
internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. 
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Andel 
sysselsatte 
totalt Menn Kvinner 

Bydel Ullern 68,6 % 70,7 % 66,5 % 

Oslo i alt 68,4 % 69,8 % 66,9 % 

 

• 7,4 prosent av husholdningene i bydel Ullern hadde lav inntekt58 (korrigert for formue) i 

2019. Det tilsvarende tallet for Oslo som helhet er 12,9 prosent. 

• Andel uføre ligger på 4,2 prosent i Bydel Ullern, mot 6 prosent i Oslo som helhet. 

• Det er en betydelig lavere andel med lav utdanning59 i Bydel Ullern enn i Oslo som helhet når 

vi ser på aldersgruppen 30–59 år. 

Tabell 110: Andel personer med lav utdanning i alderen 30–59 år i Bydel Ullern og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel personer 30–
59 år med lav 
utdanning 

Bydel Ullern 8,6 % 

Oslo i alt 17,4 % 

 

• Det er en høyere andel av elevene i videregående skole som har fullført og bestått 

utdanningen i Bydel Ullern (88,6 prosent) enn i Oslo som helhet (80,5 prosent). 

Tabell 111: Andel som har fullført og bestått videregående opplæring innen to år etter normert tid i Bydel Ullern 
og i Oslo totalt. 2019. 

 
Fullført og bestått videregående 
opplæring innen to år etter normert 
tid 

Bydel Ullern 88,6 % 

Oslo i alt 80,5 % 

 

• Det var ved inngangen av 2021 i alt 16 102 husholdninger i Ullern. Av disse var 32 prosent 

barnefamilier. For Oslo som helhet er 27 prosent av husholdningene barnefamilier. 

Tabell 112: Andel husholdninger med og uten barn i Bydel Ullern og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel husholdninger 
uten barn 

Andel husholdninger 
med barn 

Bydel Ullern 68 % 32 % 

Oslo i alt 73 % 27 % 

 

Sosialhjelp 
Tallene i denne delen er hentet fra Velferdsetatens database, der ikke annet er oppgitt. 

Sosialhjelpstallene for 2021 er til og med august. 

• Det var økning i antall sosialhjelpsmottakere per år på 14 personer fra 2018 til 2019 i Bydel 

Ullern. Fra 2019 til 2020 var det en ytterligere økning på 81 personer. 

 
58 Lav inntekt er definert som at husholdningens inntekt etter skatt per forbruksenhet er under 60 prosent av 
medianinntekten for Oslo. 
59 Lav utdanning omfatter personer med kun grunnskole, ingen eller uoppgitt utdanning. 
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Figur 42: Antall sosialhjelpsmottakere per år i Bydel Ullern. 2018–2020. 

• Her kan det bemerkes at hittil i 2021 har Bydel Ullern hatt et lavere antall 

sosialhjelpsmottakere enn på samme tid i 2020, skjønt fortsatt høyere enn i 2019.  

• I 2019 var det 220 mottakere i gjennomsnitt per måned i Bydel Ullern. I 2020 hadde dette 

gjennomsnittet økt til 226, mens det til og med august 2021 var 219 mottakere i snitt per 

måned. 

 

Figur 43: Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottakere per måned i Bydel Ullern. 2019–2021. 

• I løpet av 2020 mottok 2,7 prosent av innbyggerne i alderen 18–66 år i Bydel Ullern 

sosialhjelp. Dette er 1,3 prosentpoeng lavere enn for Oslo som helhet, men 0,3 

prosentpoeng høyere enn andelen var i både 2018 og 219. Det er forholdsvis moderate 

forskjeller mellom bydelens fem delbydeler, og alle delbydelene lå under gjennomsnittet for 

Oslo. Den høyeste andelen var i delbydel Ullern hvor 3,1 prosent av delbydelens befolkning i 

aldersgruppen 18–66 år mottok økonomisk sosialhjelp minst én gang i 2019, mens den 

laveste andelen var i delbydelene Ullernåsen og Skøyen med forholdsvis 1,3 og 1,2 prosent.  

503 517 

598 

0

100

200

300

400

500

600

700

2018 2019 2020

A
n

ta
ll 

m
o

tt
ak

er
e 

av
 s

o
si

al
h

je
lp

220 226 
219 

0

50

100

150

200

250

2019 2020 2021

G
je

n
n

o
m

sn
it

tl
ig

 a
n

ta
ll 

m
o

tt
ak

er
e 

p
er

 
m

ån
ed



Velferdsetaten 

68 
 

Tabell 113: Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 18–66 år i Bydel Ullern og i Oslo totalt. 2018–2020. 

 
 Andel sosialhjelpsmottakere 18–66 

år   
2018 2019 2020 

Bydel Ullern 2,4 % 2,4 % 2,7 % 

Oslo i alt 4,2 % 4,0 % 4,0 % 

 

• Gjennomsnittlig månedlig brutto utbetaling per person i Bydel Ullern var i perioden januar til 

august 2021 på 12 967 kr. Dette er noe økning på 3 prosent fra 2020, da dette beløpet lå på 

12 558 kr.  

• Gjennomsnittlig månedlige brutto utbetalinger per mottaker i Bydel Ullern ligger omtrent på 

samme nivå som for Oslo som helhet. De er imidlertid høyere enn i bydelene Vestre Aker, 

Nordre Aker og Nordstrand, som Bydel Ullern ofte sammenlignes med på grunn av bl.a. 

demografi, inntektsnivå og utdanningsnivå blant innbyggerne. 

 

Figur 44: Gjennomsnittlig månedlig utbetaling i Bydel Ullern og i Oslo totalt. 2019–2021. 

• Medianen60 for månedlige brutto utbetalinger per mottaker i Bydel Ullern i 2021 ligger på 

10 966 kr, noe som er 15 prosent lavere enn gjennomsnittlig brutto utbetalinger per 

mottaker per måned. Dette tyder på at det er noen mottakere som mottar spesielt mye 

sosialhjelp, og dermed trekker gjennomsnittet opp. At gjennomsnittlig brutto utbetaling per 

mottaker per måned er høyere enn medianen er noe som gjelder også for alle de andre 

bydelelene i Oslo, av samme årsak, og er derfor helt vanlig når det gjelder sosialhjelp. 

Tabell 114: Median utbetaling per mottaker per måned i Bydel Ullern og i Oslo totalt. 2021. 

 
Median utbetaling per 
mottaker per måned 

Ullern 10 966 kr 

Oslo i alt 10 980 kr 

 

 
60 Medianen den verdien som ligger midt i det statistiske materialet. 
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• I bydel Ullern ligger andelen mottakere av sosialhjelp som er under 30 år på 21 prosent så 

langt i 2021. Dette er på noenlunde på linje med andelen i 2020 og 2019.  

Tabell 115: Andel sosialhjelpsmottakere under 30 år og 30 år eller mer i Bydel Ullern. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel under 30 i Ullern 22 % 19 % 21 % 

Andel 30 år + i Ullern 78 % 81 % 79 % 

 

• 65 prosent av mottakerne av sosialhjelp i 2021 er innvandrere61. Dette er på linje med 

andelen i 2019, og litt høyere enn andelen var i 2018. 

Tabell 116: Andel sosialhjelpsmottakere som er norske og innvandrere i Bydel Ullern. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel norske 40 % 34 % 35 % 

Andel innvandrere 60 % 66 % 65 % 

 

• Av alle mottakerne av sosialhjelp i Bydel Ullern i perioden januar til august 2021, var det 

hver måned i gjennomsnitt 67 prosent enslige uten barn, 19 prosent enslige med barn, 9 

prosent gift eller samboende uten barn og 6 prosent gift eller samboende med barn. 

Andelen sosialhjelpsmottakere som er enslige uten barn er dermed noe høyere i Bydel 

Ullern enn i Oslo som helhet, med 67 mot 58 prosent. Andelen barnefamilier blant 

sosialhjelpsmottakerne i 2021 har på sin side vært noe lavere enn for Oslo sett under ett, 

med 24–25 prosent i Bydel Ullern mot 33 prosent i Oslo kommune i samme periode.  

  

 
61 Innvandrere er her definert som at de har et annet opprinnelsesland enn Norge. For personer med ukjent 

opprinnelsesland er statsborgerskap bruk. Dette er en litt annen definisjon enn det vi bruker lenger opp, og som er laget av 
SSB. Ettersom det ikke blir registrert i Fasit hvor mottakeres foreldre og besteforeldre kommer fra, lar det seg ikke gjøre å 
bruke helt samme definisjon som SSB her. 
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Tabell 117: Andel sosialhjelpsmottakere fordelt på husholdningstype i Bydel Ullern og i Oslo totalt. 2021. 

  Ullern Oslo i alt 

Andel:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  67 % 58 % 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  19 % 23 % 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  9 % 9 % 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  6 % 10 % 

- mottakere per måned totalt 100 % 100 % 

Antall:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  146  5 051 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  41  1 988 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  19 775 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  12  886 

- mottakere per måned i gjennomsnitt 218 8 700 

 

• Andel langtidsmottakere, dvs. personer som har mottatt sosialhjelp i mer enn seks måneder 

sammenhengende, ligger på 49 prosent i Ullern. Gjennomsnittlig varighet av 

sosialhjelpsmottak i Bydel Ullern er 14 måneder, mens tilsvarende tall for Oslo er 19 

måneder62. Medianen for Ullern ligger på 6 måneder, noe som tyder på at det er noen 

mottakere som mottar sosialhjelp spesielt lenge, og dermed trekker gjennomsnittet opp. 

Dette er på ingen måte unikt for Bydel Ullern, men tvert imot tilfelle i samtlige bydeler fordi 

enkelte personer mottar sosialhjelp i svært lang tid. Median varighet for Oslo er 10 måneder. 

Sosialhjelpsmottakere i Bydel Ullern mottar dermed sosialhjelp om lag fire eller fem 

måneder kortere tid enn i Oslo sett under ett, avhengig av om du måler det som 

gjennomsnittlig varighet eller med median. 

Tabell 118: Antall langtidsmottakere av sosialhjelp, gjennomsnittlig varighet og median varighet i Bydel Ullern og 
i Oslo totalt. 2021. 

 
Ullern Oslo i alt 

Andel langtidsmottakere (over 6 mnd.) 49 % 59 % 

Gjennomsnittlig varighet 14 mnd. 19 mnd. 

Median varighet 6 mnd. 10 mnd. 

 

• Andelen sosialhjelpsmottakere i Bydel Ullern som mottar statlig bostøtte ligger 19 

prosentpoeng lavere enn i Oslo som helhet. I 2021 er det 36 prosent av mottakerne i Oslo 

som mottar statlig bostøtte, mens andelen i Ullern kun var 17 prosent. Ingen andre bydeler 

har en så lav andel blant sosialhjelpsmottakerne som mottar statlig bostøtte som Bydel 

Ullern. 

• Av Oslos 11 478 kommunale boliger ligger 275 – to prosent – i Bydel Ullern i 2021 (kilde: 

Oslo statistikkbank). Dette antallet inkluderer også en del omsorgsboliger, slik at antallet 

kommunale boliger som kan disponeres av økonomisk vanskeligstilte personer i realiteten er 

lavere enn 275. 

 
62 Varighet på økonomisk sosialhjelp målt som gjennomsnitt er svært skjevfordelt, med et fåtall mottakere med svært høy 
varighet som trekker opp gjennomsnittet. Det er kun om lag 10–15 prosent av mottakerne som på et gitt tidspunkt har 
varighet som ligger likt med, eller høyere enn gjennomsnittet. 
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• Kvadratmeterprisen på omsatte boliger lå i 2019 på 76 504 kr i Bydel Ullern. Dette er 6 

prosent høyere enn for Oslo som helhet, der kvadratmeterprisen var 72 342 kr dette året 

(kilde: Oslo statistikkbank). Til sammenligning var kvadratmeterprisen på omsatte boliger i 

Bydel Ullern for eksempel 83 prosent høyere enn i Bydel Søndre Nordstrand, 72 prosent 

høyere enn i Bydel Stovner og 30 prosent høyere enn i Bydel Østensjø. 

 

Introduksjonsprogrammet 
Tallene i denne delen er hentet fra Socio. 

• Bydel Ullern hadde en kvote på 17 tilskuddsberettigede flyktninger i 2020, mens kvoten for 

2021 er 20 personer. I tillegg kan det forekomme tilflytninger fra flyktninger som er 

selvbosettere, sekundærbosettere63 eller familiegjenforente. 

• I 2020 var det 55 aktive deltakere i introduksjonsprogrammet i Bydel Ullern. 12 nye 

deltakere startet i program dette året, mens 15 avsluttet program. 

Tabell 119: Antall deltakere på introduksjonsprogrammet i 2020, antall deltakere med oppstart i 2020 og antall 
deltakere med avslutning i 2020 i Bydel Ullern og i Oslo totalt. 

 

 

 

• Blant dem som avsluttet program i Bydel Ullern, var andelen som hadde overgang til arbeid 

og utdanning 71 prosent i 2018, 68 prosent i 2019 og 87 prosent i 2020. Her bør det 

bemerkes at tallmaterialet er lite, for eksempel var det jo kun 15 personer som avsluttet 

program i 2020, slik at kun små endringer i antallet personer som ved avslutning går til 

arbeid eller utdanning vil gi store prosentvise endringer for det samme resultatet. 

• Andelen med overgang til arbeid og/eller utdanning var høyere i Bydel Ullern enn i Oslo som 

helhet i 2018 og 2020, og omtrent på Oslo-snittet i 2019. 

 

Tabell 120: Antall deltakere på introduksjonsprogrammet og andel som ved avslutning gikk til arbeid og/eller 
utdanning i Bydel Ullern og i Oslo totalt. 2018–2020. 

 
2018 2019 2020 

 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 

Ullern 34 71 % 41 68 % 15 87 % 

Hele Oslo 557 64 % 714 69 % 404 55 % 

 

Kvalifiseringsprogrammet  
Dataene om kvalifiseringsprogrammet (KVP) er hentet fra LIV-databasen64.  

 
63 Sekundærbosettere betyr bosatt fra annen kommune. Eventuelle flyttinger internt i Oslo kommer i tillegg. 
64 Vi har hentet ut tall fra Fagsystemet Fasit som ligger i LIV-databasen. Dataene vil snart lastes opp i Velferdsetatens VEL-
database.  

 
Antall 
deltakere i 
2020 

Oppstart 
2020 

Avsluttet i 
2020 

Ullern 55 12 15 

Oslo 1 091 156 404 
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Antall unike deltakere i KVP 

• I perioden 2018–2020 har mellom 30 og 40 unike personer deltatt i KVP i Bydel Ullern hvert 

år. I Oslo totalt har det vært mer enn 2 200 unike deltakere hvert år. Bydel Ullern er den 

bydelen med det laveste antallet deltakere. 

Tabell 121: Antall unike deltakere i KVP i Bydel Ullern og Oslo totalt, 2018–2020 

Bydel 2018 2019 2020 

Ullern 34 38 34 

Oslo i alt 2 405 2 286 2 219 

 

Gjennomsnittlig antall deltakere per måned 

• Det var i gjennomsnitt 21 personer som deltok i KVP per måned i Bydel Ullern i 2020. I både 

2018 og 2019 var antallet 23 personer per måned i gjennomsnitt, se tabellen under.  

• Gjennomsnittlig antall deltakere per måned i Ullern i 2018 og 2020 var litt lavere enn 

forventningstallet, som var 25.  

• I Oslo totalt var det i snitt 1 599 deltakere i KVP hver måned i 2020. Forventningstallet var 

1700.  

 

Tabell 122: Gjennomsnittlig antall deltakere i KVP per måned, 2018–2020. Bydel Ullern og Oslo totalt. 
Forventningstall for 2018 og 2020.  

 

 

 

 

Kjønnsfordeling blant personer 

som startet i KVP, 2018–2020 

• I 2020 startet ni personer i KVP i Bydel Ullern. Det var omtrent like mange av begge kjønn. 

• I Oslo som helhet var 59 prosent av dem som startet i KVP i 2020 kvinner. I Oslo totalt har 

kjønnsfordelingen vært ganske stabil de siste tre årene.  

 

Aldersfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• I årene 2018–2020 har det begynt 39 unike personer i KVP i Bydel Ullern. Av dem var 18 

deltakere (dvs. 46 prosent) under 30 år. 15 av deltakerne (dvs. 38 prosent) var mellom 30 og 

44 år, mens 6 deltakere (dvs. 15 prosent) var 45 år eller eldre.  

• Sammenliknet med Oslo totalt, har Bydel Ullern en høyere andel deltakere under 30 år og en 

lavere andel deltakere i de eldre aldersgruppene blant personer som startet i KVP i 2018–

2020.  

Tabell 123: Aldersfordeling blant personer som har begynt i KVP i Bydel Ullern og Oslo i perioden 2018–2020.  

Bydel 19–29 år 30–44 år 45 år eller mer Totalt 

Ullern 18 15 6 39 

Bydel Gjennomsnittlig antall  
deltakere per måned 

2018 2019 2020 

Ullern Reelt 23 23 21 

Forventet 25 
 

25 
  

Oslo totalt Reelt 1 476 1 606 1 599 

Forventet 1 700 
 

1 700 
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Oslo i alt 465 1 273 559 2 297 

 

 

Figur 5: Aldersfordeling (prosent) blant personer som har begynt i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Ullern og Oslo 
totalt.  

 

Statsborgerskap blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• Blant deltakerne som har startet i KVP i Bydel Ullern i perioden 2018–2020 er 46 prosent 

norske statsborgere, mens 54 har utenlandsk statsborgerskap eller statsborgerskapet er ikke 

registrert i fagsystemet Fasit. De tilsvarende andelene for Oslo totalt er 54 og 46 prosent.  

Tabell 19: Statsborgerskap blant deltakere som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Ullern og Oslo i alt 

Bydel Norsk Utenlandsk eller  
ikke registrert 

Alle 

Ullern 18 21 39 

Oslo i alt 1 250 928 2 297 
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Figur 6: Statsborgerskap (i prosent) blant personer som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Ullern og Oslo i 
alt.  

 

Livssituasjon ved avsluttet program 

• For få antall personer har avsluttet KVP i Bydel Ullern i perioden 2018-2020 til at vi kan 

beregne andeler uten at antallet observasjonene blir for lavt til å publiseres pga. generelle 

rutiner for personvernhensyn. Slike svært lave resultattall vil i tillegg være ekstremt sårbare 

for «tilfeldige» variasjoner hos deltakerne selv eller andre eksterne omstendigheter.  
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Bydel Vestre Aker 
Som andre bydeler utenfor sentrum kjennetegnes Bydel Vestre Aker ved flere barn og ungdommer 

blant innbyggerne, flere innbyggere over 40 år og en større andel barnefamilier, enn Oslo som 

helhet. Andelen innvandrere i befolkningen er den nest laveste blant alle bydelene i Oslo, bare 

marginalt over Bydel Nordstrand. Mange av innvandrerne er fra europeiske land som Sverige, Polen, 

Tyskland, Danmark, Russland og Storbritannia, i tillegg til Filippinene, som står for den tredje største 

landgruppen. Bydelen har en lavere andel innbyggere med lav utdanning enn 

kommunegjennomsnittet, og har den høyeste fullføringsgraden fra videregående opplæring blant 

bydelene. Andelen sysselsatte er litt over gjennomsnittet for Oslo som helhet. Det er videre en lavere 

andel av innbyggerne i bydelen som mottar sosialhjelp enn gjennomsnittet for Oslo, og blant 

mottakerne er det en litt lavere andel barnefamilier enn i Oslo som helhet.  

Generelt om bydelen 
Tallene i denne delen er hentet fra Oslo kommunes statistikkbank og Bydelsfakta – statistikk om 

befolkning, levekår og boforhold. 

• Ved inngangen til 2021 bodde det 50 558 personer i Bydel Vestre Aker. 

• Bydelen har en større andel barn og unge under 20 år, og også en litt større andel 

innbyggere over 40 år, enn gjennomsnittet for Oslo. Bydelen har samtidig en lavere andel 

personer i alderen mellom 20 og 40 år enn gjennomsnittet for Oslo kommune.  

 

Figur 45: Aldersfordeling i befolkningen i Bydel Vestre Aker og i Oslo totalt. 2021. 

• Bydel Vestre Aker har en lavere andel innvandrere enn Oslo som helhet, med 15,4 prosent 

innvandrere mot 25 prosent.65 Kun Bydel Nordstrand har en marginalt lavere andel med 14,9 

prosent. 

Tabell 124: Andel innvandrere i befolkningen i bydel Vestre Aker og i Oslo totalt. 2021. 

 Andel innvandrere 

Bydel Vestre Aker 15 % 

Oslo i alt 25 % 

 
65 «Innvandrere» er her definert som personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte 
besteforeldre. 
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• Det bor mennesker med et stort antall ulike opprinnelsesland i bydelen. De tre største 

innvandrergruppene i Bydel Vestre Aker kommer fra Polen, Sverige og Filippinene, noe som 

for øvrig er identisk med nabobydelen Ullern. Selv om de er de største gruppene, utgjør de 

bare hhv. 1,9, 1,4 og 1,1 prosent av bydelens innbyggere. Deretter følger grupper med flere 

andre opprinnelsesland, som Tyskland, Danmark, Storbritannia, Russland, Iran, India og 

Somalia. 

Tabell 125: De tre største innvandrergruppene i Bydel Vestre Aker. 2021. 

 
Innvandrere i Bydel Vestre Aker 

Polen 1,9 % 

Sverige 1,4 % 

Filippinene 1,1 % 

 

• De tre største gruppene norskfødte med innvandrerforeldre har foreldre fra Polen, Sverige 

og Somalia, hver med en andel på 0,2 prosent – to promille – av befolkningen i bydelen. I alt 

7,4 prosent av de norskfødte innbyggerne under 16 år i bydelen har foreldre som begge er 

fra et annet opprinnelsesland enn Norge, mot 26,5 prosent i kommunen sett under ett. 

Dette er den laveste andelen blant bydelene i Oslo. 

Tabell 126: De tre største gruppene av norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel Vestre Aker. 2021. 

 
Norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel 
Vestre Aker 

Polen 0,24 % 

Sverige 0,18 % 

Somalia 0,17 % 

 

• Sysselsettingsandelen66 ligger på 69 prosent i Bydel Vestre Aker, og er dermed 0,6 

prosentpoeng høyere enn i Oslo som helhet, med 68,4 prosent. Blant menn i aldersgruppen 

15–74 år i bydelen er andelen 1,3 prosent høyere enn tilsvarende andel for Oslo sett under 

ett, mens for kvinner er andelen 0,2 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for Oslo. 

Tabell 127: Sysselsettingsandelen i Bydel Vestre Aker og i Oslo totalt, fordelt på kjønn. 2020. 

 
Andel 
sysselsatte 
totalt Menn Kvinner 

Bydel Vestre 
Aker 69,0 % 71,1 % 67,1 % 

Oslo i alt 68,4 % 69,8 % 66,9 % 

 

 
66 Sysselsettingsandel viser til prosent av antall bosatte i aldersgruppen 15–74 år som er sysselsatt, uavhengig av 
arbeidssted. Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i 
referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet 
permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på 
sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den 
internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. 
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• 8,9 prosent av husholdningene i bydel Vestre Aker hadde lav inntekt67 (korrigert for formue) 

i 2019. Dette er den fjerde laveste andelen blant bydelene i Oslo, etter bydelene Ullern, 

Nordstrand og Østensjø. Det tilsvarende tallet for Oslo som helhet er 12,9 prosent. 

• Andel uføre ligger på 4,2 prosent i Bydel Vestre Aker, mot 6,2 prosent i Oslo som helhet. Kun 

Bydel Frogner har en litt lavere andel, mens bydelene Ullern og St. Hanshaugen har en 

nøyaktig like stor andel. 

• Bydel Vestre Aker har den laveste andel innbyggere med lav utdanning68 blant bydelene i 

Oslo når vi ser på aldersgruppen 30–59 år. 

Tabell 128: Andel personer med lav utdanning i alderen 30–59 år i Bydel Vestre Aker og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel personer 30–59 år 
med lav utdanning 

Bydel Vestre Aker 7,9 % 

Oslo i alt 17,4 % 

 

• Bydel Vestre Aker har den høyeste andelen elever i videregående skole som har fullført og 

bestått utdanningen på normert tid pluss to år (91,1 prosent), av alle bydelene. Tilsvarende 

andel for Oslo som helhet er 80,5 prosent. 

Tabell 129: Andel som har fullført og bestått videregående opplæring innen to år etter normert tid i Bydel Vestre 
Aker og i Oslo totalt. 2019. 

 
Fullført og bestått videregående 
opplæring innen to år etter normert 
tid 

Bydel Vestre Aker 91,1 % 
Oslo i alt 80,5 % 

 

• Det var ved inngangen av 2021 i alt 21 691 husholdninger i Vestre Aker. Av disse var 38 

prosent barnefamilier. For Oslo som helhet er 27 prosent av husholdningene barnefamilier. 

Tabell 130: Andel husholdninger med og uten barn i Bydel Vestre Aker og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel husholdninger 
uten barn 

Andel husholdninger 
med barn 

Bydel Vestre Aker 62 % 38 % 

Oslo i alt 73 % 27 % 

 

Sosialhjelp 
Tallene i denne delen er hentet fra Velferdsetatens database, der ikke annet er oppgitt. 

Sosialhjelpstallene for 2021 er til og med august. 

• Det var reduksjon i antall sosialhjelpsmottakere i løpet av året på 72 personer fra 2018 til 

2019 i Bydel Vestre Aker. Fra 2019 til 2020 var det en ytterligere nedgang på 56 personer. 

Bydel Vestre Aker tilhørte dermed det mindretallet av bydeler som hadde en reduksjon i 

 
67 Lav inntekt er definert som at husholdningens inntekt etter skatt per forbruksenhet er under 60 prosent av 
medianinntekten for Oslo. 
68 Lav utdanning omfatter personer med kun grunnskole, ingen eller uoppgitt utdanning. 
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antall sosialhjelpsmottakere i 2020 sammenlignet med 2019, til tross for pandemien og 

effekten den hadde på næringslivet og sysselsettingen i Oslo kommune. Bydelen hadde 

sterkt økende utgifter til økonomisk sosialhjelp i perioden 2012 til 2017, og stadig flere 

mottakere, men har de siste årene arbeidet hardt for å snu denne utviklingen, og har lyktes 

med å redusere både antallet sosialhjelpsmottakere og samlede netto utgifter til sosialhjelp 

hvert eneste år etter toppåret i 2017. 

 

 
 

Figur 46: Antall sosialhjelpsmottakere per år i Bydel Vestre Aker. 2018–2020. 

• I 2019 var det 260 mottakere i gjennomsnitt per måned i Bydel Vestre Aker. I 2020 hadde 

dette gjennomsnittet falt til 253, mens det til og med august 2021 var 221 mottakere i snitt 

per måned. 

 

 

Figur 47: Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottakere per måned i Bydel Vestre Aker. 2019–2021. 
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• I løpet av 2020 mottok 1,8 prosent av innbyggerne i alderen 18–66 år i Bydel Vestre Aker 

sosialhjelp. Dette er 2,2 prosentpoeng lavere enn for Oslo som helhet, og også den laveste 

andelen blant alle bydelene. Det er forholdsvis små forskjeller mellom bydelens sju 

delbydeler på dette området, med ett unntak. Unntaket er delbydelen Hovseter, hvor 4,3 

prosent av innbyggerne i alderen 18–66 år mottok sosialhjelp minst én gang i 2019 (som er 

det siste året vi har slike data på delbydelsnivå). Dette var litt over gjennomsnittet for Oslo 

på 4,0 prosent det samme året. Alle de andre delbydelene lå langt under gjennomsnittet for 

Oslo, og tre av delbydelene i Bydel Vestre Aker var blant de fire delbydelene i hele Oslo med 

den aller laveste andelen sosialhjelpsmottakere blant befolkningen i 2019.  

Tabell 131: Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 18–66 år i Bydel Vestre Aker og i Oslo totalt. 2018–2020. 

 
 Andel sosialhjelpsmottakere 18–66 år  

 
2018 2019 2020 

Bydel Vestre Aker 2,2 % 2,0 % 1,8 % 

Oslo i alt 4,2 % 4,0 % 4,0 % 

 

• Gjennomsnittlig månedlig brutto utbetaling per person i Bydel Vestre Aker var i perioden 

januar til august 2021 på 11 822 kr. Dette er en reduksjon på 1 prosent fra 2020, da dette 

beløpet lå på 11 932 kr.  

• Gjennomsnittlig månedlige brutto utbetalinger per mottaker i Bydel Vestre Aker lå i 

perioden januar til august 2021 på 8 prosent lavere enn for Oslo som helhet, og var de tredje 

laveste blant bydelene etter Bydel Nordstrand og Bydel Nordre Aker.  

 

 

Figur 48: Gjennomsnittlig brutto utbetalt sosialhjelp per mottaker per måned  i Bydel Vestre Aker og i Oslo totalt. 
2019–2021. 

• Medianen69 for månedlige brutto utbetalinger per mottaker i Bydel Vestre Aker i 2021 ligger 

på 10 062 kr, noe som er 15 prosent lavere enn gjennomsnittlig brutto utbetalinger per 

mottaker per måned. Dette tyder på at det er noen mottakere som mottar spesielt mye 

sosialhjelp, og dermed trekker gjennomsnittet opp. At gjennomsnittlig brutto utbetaling per 

 
69 Medianen den verdien som ligger midt i det statistiske materialet. 
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mottaker per måned er høyere enn medianen er noe som gjelder også for alle de andre 

bydelelene i Oslo, av samme årsak, og er derfor helt vanlig når det gjelder sosialhjelp. 

Tabell 132: Median utbetaling per mottaker per måned i Bydel Vestre Aker og i Oslo totalt. 2021. 

 
Median utbetaling per 
mottaker per måned 

Vestre Aker 10 062 kr 

Oslo i alt 10 980 kr 

 

• I bydel Vestre Aker ligger andelen mottakere av sosialhjelp som er under 30 år på 20 prosent 

så langt i 2021. Dette er en marginal økning i denne andelen fra 2020 og 2019.  

Tabell 133: Andel sosialhjelpsmottakere under 30 år og 30 år eller mer i Bydel Vestre Aker. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel under 30 i Vestre Aker 17 % 18 % 20 % 

Andel 30 år + i Vestre Aker 83 % 82 % 80 % 

 

• 60 prosent av mottakerne av sosialhjelp i 2021 er innvandrere70. Dette er om lag på linje 

med andelen i 2020 og 2019. 

Tabell 134: Andel sosialhjelpsmottakere som er norske og innvandrere i Bydel Vestre Aker. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel norske 40 % 38 % 40 % 

Andel innvandrere 60 % 62 % 60 % 

 

• Av alle mottakerne av sosialhjelp i Bydel Vestre Aker i perioden januar til august 2021, var 

det hver måned i gjennomsnitt 59 prosent enslige uten barn, 19 prosent enslige med barn, 

11 prosent gift eller samboende uten barn og 10 prosent gift eller samboende med barn. 

Andelen sosialhjelpsmottakere som er enslige uten barn er dermed om lag den samme i 

Bydel Vestre Aker som i Oslo som helhet, med 59 mot 58 prosent. Andelen barnefamilier 

blant sosialhjelpsmottakerne i 2021 har på sin side vært litt lavere enn for Oslo sett under 

ett, med 29 prosent i Bydel Vestre Aker mot 33 prosent i Oslo kommune i samme periode.  

Tabell 135: Andel sosialhjelpsmottakere fordelt på husholdningstype i Bydel Vestre Aker og i Oslo totalt. 2021. 

  Vestre 
Aker 

Oslo i alt 

Andel:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  59 % 58 % 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  19 % 23 % 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  11 % 9 % 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  10 % 10 % 

- mottakere per måned totalt 100 % 100 % 

Antall:   

 
70 Innvandrere er her definert som at de har et annet opprinnelsesland enn Norge. For personer med ukjent 

opprinnelsesland er statsborgerskap bruk. Dette er en litt annen definisjon enn det vi bruker lenger opp, og som er laget av 
SSB. Ettersom det ikke blir registrert i Fasit hvor mottakeres foreldre og besteforeldre kommer fra, lar det seg ikke gjøre å 
bruke helt samme definisjon som SSB her. 
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- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  131  5 051 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  43  1 988 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  24 775 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  23  886 

- mottakere per måned i gjennomsnitt 221 8 700 

 

• Andel langtidsmottakere, dvs. personer som har mottatt sosialhjelp i mer enn seks måneder 

sammenhengende, ligger på 59 prosent i Vestre Aker, som i dette tilfellet er identisk med 

gjennomsnittet for Oslo. Gjennomsnittlig varighet av sosialhjelpsmottak i Bydel Vestre Aker 

er 18 måneder, mens tilsvarende tall for Oslo er 19 måneder71. Medianen for Vestre Aker 

ligger på 10 måneder, noe som tyder på at det er noen mottakere som mottar sosialhjelp 

spesielt lenge, og dermed trekker gjennomsnittet opp. Dette er på ingen måte unikt for 

Bydel Vestre Aker, men tvert imot tilfelle i samtlige bydeler fordi enkelte personer mottar 

sosialhjelp i svært lang tid. Median varighet for Oslo er for øvrig også 10 måneder.  

Tabell 136: Antall langtidsmottakere av sosialhjelp, gjennomsnittlig varighet og median varighet i Bydel Vestre 
Aker og i Oslo totalt. 2021. 

 
Vestre 
Aker 

Oslo i alt 

Andel langtidsmottakere (over 6 mnd.) 59 % 59 % 

Gjennomsnittlig varighet 18 mnd. 19 mnd. 

Median varighet 10 mnd. 10 mnd. 

 

• Andelen sosialhjelpsmottakere i Bydel Vestre Aker som mottar statlig bostøtte ligger 4 

prosentpoeng høyere enn i Oslo som helhet. I 2021 er det 36 prosent av mottakerne i Oslo 

som mottar statlig bostøtte, mens andelen i Vestre Aker er 40 prosent.  

• Av Oslos 11 478 kommunale boliger ligger 448 – fire prosent – i Bydel Vestre Aker i 2021 

(kilde: Oslo statistikkbank).  
• Kvadratmeterprisen på omsatte boliger lå i 2019 på 69 405 kr i Bydel Vestre Aker. Dette er 4 

prosent lavere enn for Oslo som helhet, der kvadratmeterprisen var 72 342 kr dette året 

(kilde: Oslo statistikkbank). Byområdene i ytre vest er mer preget av eneboliger, 

tomannsboliger og rekkehus enn områdene i sentrum og ytre øst, og det betyr ofte større 

boliger til litt lavere kvadratmeterpris enn leiligheter i sentrum, men jo like fullt en høyere 

totalpris for boligene på grunn av deres størrelse. 

 

Introduksjonsprogrammet 
Tallene i denne delen er hentet fra Socio. 

• Bydel Vestre Aker hadde en kvote på 12 tilskuddsberettigede flyktninger i 2020, mens 

kvoten for 2021 er 24 personer. I tillegg kan det forekomme tilflytninger fra flyktninger som 

er selvbosettere, sekundærbosettere72 eller familiegjenforente. 

 
71 Varighet på økonomisk sosialhjelp målt som gjennomsnitt er svært skjevfordelt, med et fåtall mottakere med svært høy 

varighet som trekker opp gjennomsnittet. Det er kun om lag 10–15 prosent av mottakerne som på et gitt tidspunkt har 
varighet som ligger likt med, eller høyere enn gjennomsnittet. 
72 Sekundærbosettere betyr bosatt fra annen kommune. Eventuelle flyttinger internt i Oslo kommer i tillegg. 
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• I 2020 var det 65 aktive deltakere i introduksjonsprogrammet i Bydel Vestre Aker. Kun 9 nye 

deltakere startet i program dette året, mens 30 avsluttet program. 

Tabell 137: Antall deltakere på introduksjonsprogrammet i 2020, antall deltakere med oppstart i 2020 og antall 
deltakere med avslutning i 2020 i Bydel Vestre Aker og i Oslo totalt. 

 

 

 

 

• Blant de som avsluttet program i Bydel Vestre Aker, var andelen som hadde overgang til 

arbeid og utdanning 47 prosent i 2018, 74 prosent i 2019 og 53 prosent under i 2020. Her 

bør det bemerkes at tallmaterialet er forholdsvis lite, slik at forholdsvis små endringer i 

antallet personer som ved avslutning går til arbeid eller utdanning vil gi forholdsvis store 

prosentvise endringer for det samme resultatet. 

Tabell 138: Antall deltakere på introduksjonsprogrammet og andel som ved avslutning gikk til arbeid og/eller 
utdanning i Bydel Vestre Aker og i Oslo totalt. 2018–2020. 

 
2018 2019 2020 

 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 

Vestre Aker 47 47 % 68 74 % 30 53 % 

Hele Oslo 557 64 % 714 69 % 404 55 % 

 

Kvalifiseringsprogrammet  
Dataene om kvalifiseringsprogrammet (KVP) er hentet fra LIV-databasen73.  

Antall unike deltakere i KVP 

• I perioden 2018–2020 har mellom 50 og 60 unike personer deltatt i KVP i Bydel Vestre Aker 

hvert år. I Oslo totalt har det vært mer enn 2 200 unike deltakere hvert år.  

Tabell 139: Antall unike deltakere i KVP i Bydel Vestre Aker og Oslo totalt, 2018–2020 

Bydel 2018 2019 2020 

Vestre Aker 54 57 57 

Oslo i alt 2 405 2 286 2 219 

 

Gjennomsnittlig antall deltakere per måned 

• Det var i gjennomsnitt 40 personer som deltok i KVP per måned i Bydel Vestre Aker i 2020. 

Dette var en økning fra 2018 og 2019 (se tabellen under).  

• Gjennomsnittlig antall deltakere per måned i Vestre Aker i 2018 var litt lavere enn 

forventningstallet, som var 38, men i 2020 var det reelle antallet litt høyere enn 

forventningstallet.  

 
73 Vi har hentet ut tall fra Fagsystemet Fasit som ligger i LIV-databasen. Dataene vil snart lastes opp i Velferdsetatens VEL-
database.  

 
Antall 
deltakere i 
2020 Oppstart 2020 

Avsluttet i 
2020 

Vestre Aker 65 9 30 

Oslo 1 091 156 404 
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• I Oslo totalt var det i snitt 1 599 deltakere i KVP hver måned i 2020. Forventningstallet var 

1700.  

 

Tabell 140: Gjennomsnittlig antall deltakere i KVP per måned, 2018–2020. Bydel Vestre Aker og Oslo totalt. 
Forventningstall for 2018 og 2020.  

 

 

 

 

Kjønnsfordeling blant personer 

som startet i KVP, 2018–2020 

• I 2020 startet 14 personer i KVP i Bydel Vestre Aker, hvorav åtte var kvinner og seks var 

menn. 

• I Oslo som helhet var 59 prosent av dem som startet i KVP i 2020 kvinner. I Oslo totalt har 

kjønnsfordelingen vært ganske stabil de siste tre årene. Kjønnsfordelingen i KVP i Bydel 

Vestre Aker er om lag den samme som i Oslo sett under ett. 

Tabell 141: Antall personer som startet i KVP fordelt på kjønn, 2018–2020, Bydel Vestre Aker og Oslo totalt. 

Bydel Kjønn 2018 2019 2020 

Vestre Aker Kvinne 11 12 8 

Mann 11 10 6 

I alt 22 22 14 
  

Oslo i alt Kvinne 543 419 344 

Mann 422 329 240 

I alt 965 748 584 

 

 

Figur 49: Fordelingen av kjønn (prosent) blant personer som startet i KVP i 2018–2020. Bydel Vestre Aker og Oslo 
totalt. 
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38 
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Aldersfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• I årene 2018–2020 har det begynt 58 unike personer i KVP i Bydel Vestre Aker. Av dem var 

12 deltakere (dvs. 21 prosent) under 30 år. 29 av deltakerne (dvs. 50 prosent) var mellom 30 

og 44 år, mens 17 deltakere (dvs. 29 prosent) var 45 år eller eldre. Aldersprofilen er relativt 

lik den hos deltakerne i KVP i Oslo sett under ett. 

Tabell 142: Aldersfordeling blant personer som har begynt i KVP i Bydel Vestre Aker og Oslo i perioden 2018–2020.  

Bydel 19–29 år 30–44 år 45 år eller mer Totalt 

Vestre Aker 12 29 17 58 

Oslo i alt 465 1 273 559 2 297 

  

 

Figur 50: Aldersfordeling (prosent) blant personer som har begynt i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Vestre Aker 
og Oslo totalt.  

 

Statsborgerskap blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• Blant deltakerne som har startet i KVP i Bydel Vestre Aker i perioden 2018–2020 er 33 

prosent norske statsborgere, mens 67 har utenlandsk statsborgerskap eller 

statsborgerskapet er ikke registrert i fagsystemet Fasit. De tilsvarende andelene for Oslo 

totalt er 54 og 46 prosent.  

Tabell 143: Statsborgerskap blant deltakere som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Vestre Aker og Oslo i 
alt 

Bydel Norsk Utenlandsk eller  
ikke registrert 

Alle 

Vestre Aker 19 39 58 

Oslo i alt 1 250 928 2 297 
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Figur 51: Statsborgerskap (i prosent) blant personer som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Vestre Aker og 
Oslo i alt.  

 

Livssituasjon ved avsluttet program 

• Andelen KVP-deltakere som avsluttet til arbeid eller skole/utdanning i 2020 falt i Bydel 

Vestre Aker slik den gjorde det i Oslo kommune sett under ett. Andelen har de siste to årene 

ligget ganske nær kommunegjennomsnittet, etter å ha vært noe høyere i 2018. Her bør det 

bemerkes at tallmaterialet er lite, slik at forholdsvis små endringer i antallet personer som 

ved avslutning går til arbeid eller skole/utdanning vil gi forholdsvis store prosentvise 

endringer for resultatet. Det bør også bemerkes at fra oktober 2019 ble det mulig for 

saksbehandlere å sette KVP-deltakere i «midlertidig avbrudd». Det betyr at resultatene for 

årene 2018, 2019 og 2020 ikke er direkte sammenliknbare. Resultatene kan imidlertid 

sammenliknes på tvers av bydeler.  

Tabell 144: Livssituasjon ved avsluttet program blant personer som avsluttet KVP i Bydel Vestre Aker og Oslo i alt, 
2018–202074 

Bydel Livssituasjon ved avsluttet program 2018 2019 2020 

Vestre Aker Arbeid eller skole/utdanning 14 9 6 

Annet 5 6 6 

I alt 19 15 12 
  

Oslo i alt Arbeid eller skole/utdanning 483 369 300 

Annet 307 231 259 

I alt 790 600 559 

 

 
74 Kategorien «Arbeid eller skole/utdanning» inkluderer også arbeid med lønnstilskudd og tilrettelagt arbeid. Kategorien 
«Annet» inkluderer også aktive arbeidssøkere, mottak av dagpenger og oppstart i nytt KVP.  
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Figur 52: Livssituasjon ved avsluttet program (i prosent) blant personer som avsluttet KVP i Bydel Vestre Aker og 
Oslo i alt, 2018–2020.  
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Bydel Nordre Aker 
I Bydel Nordre Aker har en lav andel av befolkningen lav utdanning og en høy andel fullfører 

videregående opplæring innen to år etter normert tid. Kvadratmeterprisene på boliger er høye. En 

forholdsvis lav andel av befolkningen mottar sosialhjelp, men blant sosialhjelpsmottakerne er det 

mange unge (under 30 år). Både gjennomsnittlig utbetalt beløp og varigheten på sosialhjelp er lavere 

i Bydel Nordre Aker enn i Oslo som helhet.  

Generelt om bydelen 
Tallene i denne delen er hentet fra Oslo kommunes statistikkbank og Bydelsfakta – statistikk om 

befolkning, levekår og boforhold. 

• I 2021 bor det 52 634 personer i Bydel Nordre Aker. Bydelen er fjerde størst blant byens 15 

bydeler målt i folketall, og omtrent på størrelse med Bydel Nordstrand.  

• Bydel Nordre Aker har en høyere andel personer under 25 år enn Oslo totalt, og en betydelig 

lavere andel personer mellom 25 og 40 år.  

 

Figur 53: Aldersfordeling i befolkningen i Bydel Nordre Aker og i Oslo totalt. 2021. 

• 16 prosent av innbyggerne i Bydel Nordre Aker er innvandrere75. Bare to bydeler har en 

lavere andel. I Oslo som helhet utgjør innvandrere 25 prosent av befolkningen.   

 

 

Tabell 145: Andel innvandrere i befolkningen i bydel Nordre Aker og i Oslo totalt. 2021. 

 Andel innvandrere 

Bydel Nordre Aker 16 % 

Oslo i alt 25 % 

 

 
75 «Innvandrere» er her definert som personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte 
besteforeldre. 
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• Den tre største innvandrergruppene i Bydel Nordre Aker er Sverige, Polen og Tyskland. 

Innvandrere fra disse landene utgjøre henholdsvis 1,3, 1,2 og 0,7 prosent av innbyggertallet.  

Tabell 146: De tre største innvandrergruppene i Bydel Nordre Aker. 2021. 

 
Innvandrere i Bydel Nordre Aker 

Sverige 1,3 % 

Polen 1,2 % 

Tyskland 0,7 % 

 

• De tre største gruppene norskfødte med innvandrerforeldre har foreldre fra Somalia, 

Pakistan og Polen. Norskfødte med foreldre fra disse landene utgjør henholdsvis 0,3, 0,2 og 

0,2 prosent av befolkningen.  

• 8 prosent av de norskfødte innbyggerne under 16 år i Bydel Nordre Aker har foreldre som 

begge er fra et annet opprinnelsesland enn Norge. I Oslo er det bare Bydel Vestre Aker som 

har en lavere andel (7,4 prosent). Andelen i Oslo totalt er 26,5 prosent.  

Tabell 147: De tre største gruppene av norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel Nordre Aker, som andel av 
befolkningen. 2021. 

 
Norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel 
Nordre Aker 

Somalia 0,3 % 

Pakistan 0,2 % 

Polen 0,2 % 

 

• Sysselsettingsandelen76 i Bydel Nordre Aker er 69 prosent, omtrent på nivå med Oslo totalt, 

der sysselsettingsandelen er 68,4 prosent.  

• Sysselsettingsandelen blant kvinner i Bydel Nordre Aker er høyere enn i Oslo totalt. 68,7 

prosent av kvinnene i Bydel Nordre Aker er sysselsatt, mens dette gjelder 66,9 prosent av 

kvinnene i Oslo totalt.  

Tabell 148: Sysselsettingsandelen i Bydel Nordre Aker og i Oslo totalt, fordelt på kjønn. 2020. 

 
Andel 
sysselsatte 
totalt Menn Kvinner 

Bydel Nordre Aker 69,0 % 69,3 % 68,7 % 

Oslo i alt 68,4 % 69,8 % 66,9 % 

 

• 12,5 prosent av husholdningene i bydel Nordre Aker hadde lav inntekt77 (korrigert for 

formue) i 2019. Andelen er omtrent like høy som for Oslo totalt (12,9 prosent). Andelen av 

 
76 Sysselsettingsandel viser til prosent av antall bosatte i aldersgruppen 15–74 år som er sysselsatt, uavhengig av 
arbeidssted. Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i 
referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet 
permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på 
sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den 
internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. 
77 Lav inntekt er definert som at husholdningens inntekt etter skatt per forbruksenhet er under 60 prosent av 
medianinntekten for Oslo. 
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husholdningene som hadde lav inntekt varierte fra 7,4 prosent i Bydel Ullern til 18,2 prosent 

i Bydel Stovner.  

• Andelen av befolkningen i alderen 18–66 år som er ufør, er 4,2 prosent, noe som er i det 

lavere sjiktet blant bydelene i Oslo. I Oslo totalt er 6,2 prosent av befolkningen ufør.  

• 8 prosent av innbyggerne mellom 30 og 59 i Bydel Nordre Aker har lav utdanning78. Sammen 

med Bydel Ullern og Vestre Aker har Bydel Nordre Aker dermed lavest andel lavt utdannede 

blant bydelene i Oslo. I Oslo totalt har 17,4 prosent av befolkningen lav utdanning.  

Tabell 149: Andel personer med lav utdanning i alderen 30–59 år i Bydel Nordre Aker og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel personer 30–59 år 
med lav utdanning 

Bydel Nordre Aker 8,0 % 

Oslo i alt 17,4 % 

 

• 88,2 prosent av elevene i Bydel Nordre Aker som har startet videregående opplæring, har 

fullført innen to år etter normert tid (i 2019). Andelen er høyere enn i Oslo totalt, som er 

80,5 prosent. Bydel Nordre Aker har sammen med bydelene Ullern, Vestre Aker og 

Nordstrand de høyeste fullføringsratene i Oslo.  

  

 
78 Lav utdanning omfatter personer med kun grunnskole, ingen eller uoppgitt utdanning. 
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Tabell 150: Andel som har fullført og bestått videregående opplæring innen to år etter normert tid i Bydel Nordre 
Aker og i Oslo totalt. 2019. 

 
Fullført og bestått videregående 
opplæring innen to år etter normert 
tid 

Bydel Nordre Aker 88,2 % 

Oslo i alt 80,5 % 

 

• I 2020 var det 24 623 husholdninger i Bydel Nordre Aker. Av disse var 67 prosent uten 

barn, mens 33 prosent var med barn.  

• Bydel Nordre Aker har en høyere andel husholdninger med barn enn Oslo som helhet 

(27 prosent). Bydelen ligger i midtre sjikt blant bydelene med hensyn til andel 

husholdninger med barn.  

Tabell 151: Andel husholdninger med og uten barn i Bydel Nordre Aker og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel 
husholdninger uten 
barn 

Andel husholdninger 
med barn 

Bydel Nordre Aker 67 % 33 % 

Oslo i alt 73 % 27 % 

 

Sosialhjelp 
Tallene i denne delen er hentet fra Velferdsetatens database, der ikke annet er oppgitt. 

Sosialhjelpstallene for 2021 er til og med august. 

• I 2020 mottok 988 forskjellige personer sosialhjelp i Bydel Nordre Aker. Antallet er litt 

høyere enn det var i årene før.  

 

Figur 54: Antall sosialhjelpsmottakere per år i Bydel Nordre Aker. 2018–2020. 

 

• Fra januar til august i 2021 har det i snitt vært 341 personer som har mottatt sosialhjelp hver 

måned i Bydel Nordre Aker. Antallet er ganske likt som i 2019 og litt lavere enn i 2020. 
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Figur 55: Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottakere per måned i Bydel Nordre Aker. 2019–2021. 

• I løpet av 2020 mottok 2,8 prosent av innbyggerne i alderen 18–66 år i Bydel Nordre Aker 

sosialhjelp. Den tilsvarende andelen for Oslo kommune var 4,0 prosent.  

• Andelen av den voksne befolkningen som mottar sosialhjelp i Bydel Nordre Aker har vært 

ganske stabil mellom 2018 og 2020.  

Tabell 152: Andel sosialhjelpsmottakere blant befolkningen i alderen 18–66 år i Bydel Nordre Aker og i Oslo totalt. 
2018–2020. 

 
 Andel sosialhjelpsmottakere 18–66 

år   
2018 2019 2020 

Bydel Nordre Aker 2,9 % 2,8 % 2,8 % 

Oslo i alt 4,2 % 4,0 % 4,0 % 

 

• Det er åtte delbydeler i Bydel Nordre Aker. Delbydel Grefsen hadde høyest andel mottakere 

av sosialhjelp i 2019, med 3,2 prosent (gjelder befolkningen mellom 20 og 66 år). Deretter 

følger Delbydel Korsvoll med 3,1 prosent. I de øvrige delbydelene mottok mindre enn 3 

prosent av befolkningen sosialhjelp i 2019. Andelen var lavest i Delbydel Disen (1,4 prosent). 

• Brutto gjennomsnittlig månedlig utbetaling per person i Bydel Nordre Aker er 11 679 kr så 

langt i 2021 (per august måned). Beløpet er ganske likt som i de to foregående årene.  
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• Gjennomsnittlig månedlige brutto utbetalinger i Bydel Nordre Aker ligger under nivået for 

Oslo som helhet. 

 

Figur 56: Brutto gjennomsnittlig månedlig utbetaling per mottaker i Bydel Nordre Aker og i Oslo totalt. 2019–
2021. 

• Medianen79 for månedlige brutto utbetalinger per mottaker i Bydel Nordre Aker i 2021 ligger 

på 9 774 kr, noe som er 16 prosent lavere enn gjennomsnittlig brutto utbetalinger per 

mottaker per måned. Dette tyder på at det er noen mottakere som mottar spesielt mye 

sosialhjelp, og dermed trekker gjennomsnittet opp. At gjennomsnittlig brutto utbetaling per 

mottaker per måned er høyere enn medianen er noe som gjelder også for alle de andre 

bydelelene i Oslo, av samme årsak, og er derfor helt vanlig når det gjelder sosialhjelp. 

• Median månedlig brutto utbetaling i Bydel Nordre Aker er lav sammenliknet med de andre 

bydelene. Bare Bydel Nordstrand har lavere median brutto utbetaling i 2019, 2020 og hittil i 

2021. Den er høyest i Bydel Bjerke (11 953 kroner hittil i 2021). 

Tabell 153: Median utbetaling per mottaker per måned i Bydel Nordre Aker og i Oslo totalt. 2021. 

 
Median utbetaling per 
mottaker per måned 

Nordre Aker 9 774 kr 

Oslo i alt 10 980 kr 

 

• I Bydel Nordre Aker ligger andelen mottakere av sosialhjelp som er under 30 år på 28 

prosent så langt i 2021. Ingen andre bydeler har en så høy andel unge. I Oslo totalt er 

andelen 20 prosent så langt i 2021.  

Tabell 154: Andel sosialhjelpsmottakere under 30 år og 30 år eller mer i Bydel Nordre Aker. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel under 30 i Nordre Aker 26 % 29 % 28 % 

Andel 30 år + i Nordre Aker 74 % 71 % 72 % 

 

 
79 Medianen den verdien som ligger midt i det statistiske materialet. 
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• 56 prosent av mottakerne av sosialhjelp i Bydel Nordre Aker i 2021 er innvandrere80. Andel 

innvandrere blant mottakerne av økonomisk sosialhjelp i Oslo sett under ett så langt i 2021 

har vært på 63 prosent. 

Tabell 155: Andel sosialhjelpsmottakere som er norske og innvandrere i Bydel Nordre Aker. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel norske 44 % 45 % 44 % 

Andel innvandrere 56 % 55 % 56 % 

• Av alle mottakerne av sosialhjelp i Bydel Nordre Aker, har det i hver måned i 2021 i 

gjennomsnitt vært 62 prosent enslige uten barn, 18 prosent enslige med barn, 11 prosent 

gift eller samboende uten barn og 10 prosent gift eller samboende med barn.  

• Bydel Nordre Aker har en litt høyere andel enslige mottakere uten barn og en litt lavere 

andel enslige mottakere med barn enn Oslo som helhet. 

Tabell 156: Andel sosialhjelpsmottakere fordelt på husholdningstype i Bydel Nordre Aker og i Oslo totalt. 2021. 

  Nordre 
Aker 

Oslo i alt 

Andel:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  62 % 58 % 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  18 % 23 % 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  11 % 9 % 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  10 % 10 % 

- mottakere per måned totalt 100 % 100 % 

Antall:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  210 5 051 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  62 1 988 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  36 775 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  34 886 

- mottakere per måned i gjennomsnitt 341 8 700 

 

• Andel langtidsmottakere, dvs. personer som har mottatt sosialhjelp i mer enn seks måneder 

sammenhengende, ligger i 2021 på 49 prosent i Bydel Nordre Aker. I Oslo totalt er 59 

prosent av mottakerne langtidsmottakere.  

• Gjennomsnittlig varighet av sosialhjelpsmottak i Bydel Nordre Aker er 14 måneder, fem 

måneder mindre enn i Oslo totalt81.  

• Medianen for Nordre Aker ligger på 6 måneder, noe som tyder på at det er noen mottakere 

som mottar sosialhjelp spesielt lenge, og dermed trekker gjennomsnittet opp. Dette er på 

ingen måte unikt for Bydel Nordre Aker, men tvert imot tilfelle i samtlige bydeler fordi 

enkelte personer mottar sosialhjelp i svært lang tid. Median varighet for Oslo er 10 måneder.  

 
80 Innvandrere er her definert som at de har et annet opprinnelsesland enn Norge. For personer med ukjent 
opprinnelsesland er statsborgerskap bruk. Dette er en litt annen definisjon enn det vi bruker lenger opp, og som er laget av 
SSB. Ettersom det ikke blir registrert i Fasit hvor mottakeres foreldre og besteforeldre kommer fra, lar det seg ikke gjøre å 
bruke helt samme definisjon som SSB her. 
81 Varighet på økonomisk sosialhjelp målt som gjennomsnitt er svært skjevfordelt, med et fåtall mottakere med svært høy 
varighet som trekker opp gjennomsnittet. Det er kun om lag 10–15 prosent av mottakerne som på et gitt tidspunkt har 
varighet som ligger likt med, eller høyere enn gjennomsnittet. 
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• Mottakere av sosialhjelp i Bydel Nordre har kortere varighet enn det som gjelder for Oslo 

som helhet målt både i andel langtidsmottakere, gjennomsnittlig og median varighet.  

Tabell 157: Antall langtidsmottakere av sosialhjelp, gjennomsnittlig varighet og median varighet i Bydel Nordre 
Aker og i Oslo totalt. 2021. 

 
Nordre Aker Oslo i alt 

Andel langtidsmottakere (over 6 mnd.) 49 % 59 % 

Gjennomsnittlig varighet 14 mnd. 19 mnd. 

Median varighet 6 mnd. 10 mnd. 

 

• Andelen sosialhjelpsmottakere i Bydel Nordre Aker som mottar statlig bostøtte ligger på 37 

prosent og er på det jevne med andelen i Oslo totalt, som er 36 prosent.  

• Av Oslos 11 478 kommunale boliger ligger 496, det vil si 4 prosent, i Bydel Nordre Aker i 

2021 (kilde: Oslo statistikkbank).  

• Kvadratmeterprisen på omsatte boliger lå i 2019 på 79 333 kr i Bydel Nordre Aker. Det er i 

øvre sjikt blant bydelene i Oslo. I Oslo totalt var kvadratmeterprisen på omsatte boliger 

72 342 kroner. Kvadratmeterprisen i Bydel Nordre Aker var dermed 10 prosent høyere enn i 

Oslo totalt.  

• De høyeste kvadratmeterprisene på omsatte boliger i 2019 var i sentrumsbydelene, som 

gjenspeiler boligmassen hvor mindre leiligheter ofte har en høyere kvadratmeterpris enn for 

eksempel større eneboliger og tomannsboliger. 
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Introduksjonsprogrammet 
Tallene i denne delen er hentet fra Socio. 

• Bydel Nordre Aker bosatte 8 tilskuddsberettigede flyktninger i 2020.  

• Kvoten for 2021 er 25 flyktninger. Så langt i 2021 har bydelen bosatt 14 flyktninger. I tillegg 

kommer eventuelt tilskuddsberettigete flyktninger som er selvbosettere, 

sekundærbosettere82 eller familiegjenforente. 

• I 2020 var det 97 aktive deltakere i introduksjonsprogrammet i Bydel Nordre Aker. 12 nye 

deltakere startet i program dette året, mens 40 avsluttet. 

Tabell 158: Antall deltakere på introduksjonsprogrammet i 2020, antall deltakere med oppstart i 2020 og antall 
deltakere med avslutning i 2020 i Bydel Nordre Aker og i Oslo totalt. 

 

 

 

• Blant dem som avsluttet program i Bydel Nordre Aker, var andelen som hadde overgang til 

arbeid eller utdanning 49 prosent i 2018, 75 prosent i 2019 og 63 prosent i 2020. 

Resultatene bør tolkes med en viss varsomhet, for på bydelsnivå er statistikkgrunnlaget lite 

da antallet deltakere per år per bydel er begrenset, og små endringer i antall kan gi relativt 

store endringer målt i prosent.  

Tabell 159: Antall og andel deltakere på introduksjonsprogrammet som ved avslutning gikk til arbeid og/eller 
utdanning i Bydel Nordre Aker og i Oslo totalt. 2018–2020. 

 
2018 2019 2020 

 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 

Nordre Aker 49 49 % 37 75 % 40 63 % 

Hele Oslo 557 64 % 714 69 % 404 55 % 

 

Kvalifiseringsprogrammet  
Dataene om kvalifiseringsprogrammet (KVP) er hentet fra LIV-databasen83.  

Antall unike deltakere i KVP 

• I 2020 deltok 87 forskjellige personer i KVP i Bydel Nordre Aker. Antallet var litt høyere enn i 

årene før.  

 

Tabell 160: Antall unike deltakere i KVP i Bydel Nordre Aker og Oslo totalt, 2018–2020 

Bydel 2018 2019 2020 

Nordre Aker 73 77 87 

Oslo i alt 2 405 2 286 2 219 

 

 
82 Sekundærbosettere betyr bosatt fra annen kommune. Eventuelle flyttinger internt i Oslo kommer i tillegg. 
83 Vi har hentet ut tall fra Fagsystemet Fasit som ligger i LIV-databasen. Dataene vil snart lastes opp i Velferdsetatens VEL-
database.  

 
Antall 
deltakere i 
2020 

Oppstart 
2020 

Avsluttet i 
2020 

Nordre Aker 97 12 40 

Oslo 1 091 156 404 
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Gjennomsnittlig antall deltakere per måned 

• I 2020 var det i snitt 65 deltakere i program hver måned, også det litt høyere enn antallet i 

årene før. Gjennomsnittlig antall deltakere sier noe om hvor mange som er i program til 

enhver tid, ikke noe om hvor mange som starter eller fullfører.  

• Gjennomsnittlig antall deltakere per måned er litt høyere enn forventningstallet. I Oslo totalt 

er gjennomsnittlig antall deltakere per måned litt lavere enn forventet.  

Tabell 161: Gjennomsnittlig antall deltakere i KVP per måned, 2018–2020. Bydel Nordre Aker og Oslo totalt. 
Forventningstall for 2018 og 2020.  

 

 

 

 

 

Kjønnsfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• Halvparten av deltakerne som startet KVP i 2020 var kvinner, og halvparten menn. I årene 

før startet en liten overvekt av menn. Det er få som starter i KVP hvert år, og prosenter av 

små tall må tolkes med forsiktighet.  

• I Oslo totalt har det startet flere kvinner enn menn i KVP de siste tre årene.  

Tabell 162: Antall personer som startet i KVP fordelt på kjønn, 2018–2020, Bydel Nordre Aker og Oslo totalt. 

Bydel Kjønn 2018 2019 2020 

Nordre Aker Kvinne 7 15 17 

Mann 15 16 17 

I alt 22 31 34 
  

Oslo i alt Kvinne 543 419 344 

Mann 422 329 240 

I alt 965 748 584 

 

Bydel Gjennomsnittlig antall  
deltakere per måned 

2018 2019 2020 

Nordre Aker Reelt 45 46 65 

Forventet 49  52 
  

Oslo totalt Reelt 1 476 1 606 1 599 

Forventet 1 700 
 

1 700 
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Figur 57: Fordelingen av kjønn (prosent) blant personer som startet i KVP i 2018–2020. Bydel Nordre Aker og Oslo 
totalt. 

 

Aldersfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• Blant dem som har startet KVP i Bydel Nordre Aker i perioden 2018–2020, var 60 prosent 

mellom 30 og 44 år. Det er en litt høyere andel enn i Oslo totalt, der 55 prosent var i denne 

aldersgruppen.  

Tabell 163: Aldersfordeling blant personer som har begynt i KVP i Bydel Nordre Aker og Oslo i perioden 2018–
2020.  

Bydel 19–29 år 30–44 år 45 år eller mer Totalt 

Nordre Aker 19 52 16 87 

Oslo i alt 465 1 273 559 2 297 

 

 

Figur 58: Aldersfordeling (prosent) blant personer som har begynt i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Nordre Aker 
og Oslo totalt.  
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Statsborgerskap blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• I Bydel Nordre Aker hadde 55 prosent av dem som startet i KVP i perioden 2018–2020 

utenlandsk eller ikke registrert statsborgerskap. I Oslo totalt gjelder dette 46 prosent.  

Tabell 164: Statsborgerskap blant deltakere som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Nordre Aker og Oslo i 
alt 

Bydel Norsk Utenlandsk eller  
ikke registrert 

Alle 

Nordre Aker 39 48 87 

Oslo i alt 1250 1047 2297 

 

 

Figur 59: Statsborgerskap (i prosent) blant personer som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Nordre Aker og 
Oslo i alt.  

 

Livssituasjon ved avsluttet program 

• Av de 13 som avsluttet KVP i Bydel Nordre Aker i 2020 var fem i arbeid eller skole/utdanning 

ved avsluttet program. De andre hadde en annen status, som kan innebære utsettelse av 

program. Muligheten til å sette deltakere i midlertidig avbrudd ble innført i Fasit i slutten av 

oktober 2019. Tallene for 2020 er derfor ikke direkte sammenliknbare med tallene for årene 

før. 

• I 2018, før nye regler om midlertidig avbrudd inntraff, var 56 prosent av deltakerne i Bydel 

Nordre Aker i arbeid eller skole/utdanning ved endt program, mens dette gjaldt 61 prosent i 

Oslo totalt. Siden det er få som avslutter KVP i hver bydel, må tallene tolkes forsiktig.  

 

Tabell 165: Livssituasjon ved avsluttet program blant personer som avsluttet KVP i Bydel Nordre Aker og Oslo i alt, 
2018–202084 

Bydel Livssituasjon ved avsluttet program 2018 2019 2020 

Nordre Aker Arbeid eller skole/utdanning 15 15 5 

Annet 12 5 8 

I alt 27 20 13 
  

Oslo i alt Arbeid eller skole/utdanning 483 369 300 

 
84 Kategorien «Arbeid eller skole/utdanning» inkluderer også arbeid med lønnstilskudd og tilrettelagt arbeid. Kategorien 
«Annet» inkluderer også aktive arbeidssøkere, mottak av dagpenger og oppstart i nytt KVP.  
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Annet 307 231 259 

I alt 790 600 559 

 

 

Figur 60: Livssituasjon ved avsluttet program (i prosent) blant personer som avsluttet KVP i Bydel Nordre Aker og 
Oslo i alt, 2018–2020.  
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Bydel Bjerke 
Bydel Bjerke kjennetegnes ved flere barn og ungdommer blant innbyggerne, og en større andel 

barnefamilier enn Oslo som helhet. Dette gjenspeiles i at det også er en større andel barnefamilier 

som mottar sosialhjelp. Bydelen har videre en større andel innvandrere, og en større andel 

innbyggere med lav utdanning enn Oslo som helhet. Dette er kjennetegn som Bydel Bjerke deler med 

de andre Groruddalsbydelene, selv om det også er forskjeller mellom disse fire bydelene. 

Generelt om bydelen 
Tallene i denne delen er hentet fra Oslo kommunes statistikkbank og Bydelsfakta – statistikk om 

befolkning, levekår og boforhold. 

• I 2021 bor det 34 003 personer i Bydel Bjerke. 

• Bydelen har en litt større andel barn og unge under 20 år, og en litt lavere andel personer i 

alderen mellom 20 og 34 år. 

 

 

Figur 61: Aldersfordeling i befolkningen i Bydel Bjerke og i Oslo totalt. 2021. 

• Bydel Bjerke har en høyere andel innvandrere enn Oslo som helhet, med 32 prosent 

innvandrere mot 25 prosent.85 

Tabell 166: Andel innvandrere i befolkningen i bydel Bjerke og i Oslo totalt. 2021. 

 Andel innvandrere 

Bydel Bjerke 32 % 

Oslo i alt 25 % 

 

• De tre største innvandrergruppene i Bydel Bjerke kommer fra Polen, Pakistan og Irak. Selv 

om de er de største gruppene, utgjør de bare hhv. 3,2, 2,0 og 1,8 prosent av bydelens 

innbyggere. Dette tyder på at det er innbyggere fra mange ulike land i bydelen, selv om vi 

bare har informasjon om de største gruppene. 

Tabell 167: De tre største innvandrergruppene i Bydel Bjerke. 2021. 

 
Innvandrere i Bydel Bjerke 

Polen 3,2 % 

Pakistan 2,0 % 

 
85 «Innvandrere» er her definert som personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte 
besteforeldre. 

http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/
https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/
https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/


Velferdsetaten 

101 
 

Irak 1,8 % 

 

• Den største gruppen norskfødte med innvandrerforeldre har foreldre fra Pakistan. Denne 

gruppen utgjør 1,8 prosent av innbyggertallet. Deretter kommer norskfødte med foreldre fra 

Irak (1,2 prosent), og norskfødte med foreldre fra Sri Lanka (1,2 prosent).  

Tabell 168: De tre største gruppene av norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel Bjerke. 2021. 

 
Norskfødte med innvandrerforeldre i 
Bydel Bjerke 

Pakistan 1,8 % 

Irak 1,2 % 

Sri Lanka 1,2 % 

 

• Sysselsettingsandelen86 ligger på 67,2 prosent i Bydel Bjerke, og er litt lavere enn i Oslo som 

helhet, med 68,4 prosent.  

Tabell 169: Sysselsettingsandelen i Bydel Bjerke og i Oslo totalt, fordelt på kjønn. 2020. 

 
Andel 
sysselsatte 
totalt Menn Kvinner 

Bydel Bjerke 67,2 % 69,0 % 65,3 % 

Oslo i alt 68,4 % 69,8 % 66,9 % 

 

• 14,6 prosent av husholdningene i bydel Bjerke hadde lav inntekt87 (korrigert for formue) i 

2019. Det tilsvarende tallet for Oslo som helhet er 12,9 prosent. 

• Andel uføre ligger på 7 prosent i Bydel Bjerke, mot 6 prosent i Oslo som helhet. 

• Det er en større andel med lav utdanning88 i Bydel Bjerke enn i Oslo som helhet når vi ser på 

aldersgruppen 30–59 år. 

Tabell 170: Andel personer med lav utdanning i alderen 30–59 år i Bydel Bjerke og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel personer 30–
59 år med lav 
utdanning 

Bydel Bjerke 22,6 % 

Oslo i alt 17,4 % 

 

• Det er en lavere andel av elevene i videregående skole som har fullført og bestått 

utdanningen i Bydel Bjerke (77,9 prosent) enn i Oslo som helhet (80,5 prosent). 

 
86 Sysselsettingsandel viser til prosent av antall bosatte i aldersgruppen 15–74 år som er sysselsatt, uavhengig av 
arbeidssted. Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i 
referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet 
permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på 
sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den 
internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. 
87 Lav inntekt er definert som at husholdningens inntekt etter skatt per forbruksenhet er under 60 prosent av 
medianinntekten for Oslo. 
88 Lav utdanning omfatter personer med kun grunnskole, ingen eller uoppgitt utdanning. 
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Tabell 171: Andel som har fullført og bestått videregående opplæring innen to år etter normert tid i Bydel Bjerke 
og i Oslo totalt. 2019. 

 
Fullført og bestått videregående 
opplæring innen to år etter normert 
tid 

Bydel Bjerke 77,9 % 

Oslo i alt 80,5 % 

 

• Det er 15 320 husholdninger i Bjerke. Av disse er 36 prosent barnefamilier. For Oslo som 

helhet er 27 prosent av husholdningene barnefamilier. 

Tabell 172: Andel husholdninger med og uten barn i Bydel Bjerke og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel husholdninger 
uten barn 

Andel husholdninger 
med barn 

Bydel Bjerke 64 % 36 % 

Oslo i alt 73 % 27 % 

 

Sosialhjelp 
Tallene i denne delen er hentet fra Velferdsetatens database, der ikke annet er oppgitt. 

Sosialhjelpstallene for 2021 er til og med august. 

• Det var nedgang i antall sosialhjelpsmottakere per år på 124 personer fra 2018 til 2019 i 

Bydel Bjerke. Fra 2019 til 2020 var det en økning på 51 personer. 

 

Figur 62: Antall sosialhjelpsmottakere per år i Bydel Bjerke. 2018–2020. 

• I 2019 var det 522 mottakere i gjennomsnitt per måned i Bydel Bjerke. I 2020 var det 559, 

mens det til og med august 2021 har vært 536 mottakere i snitt per måned. 
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Figur 63: Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottakere per måned i Bydel Bjerke. 2019–2021. 

• I løpet av 2020 mottok 5,2 prosent av innbyggerne i alderen 18–66 år i Bydel Bjerke 

sosialhjelp. Dette er 1,2 prosentpoeng høyere enn for Oslo som helhet, men 0,6 

prosentpoeng lavere enn andelen var i 2018. I 2019 lå andelen sosialhjelpsmottakere i Bydel 

Bjerke på 5,1 prosent. Det er ganske store forskjeller mellom bydelens fem delbydeler. Mens 

6,3 prosent av innbyggerne i alderen 20–66 år i delbydel Refstad mottok økonomisk 

sosialhjelp minst én gang i 2019, og 5,5 prosent i delbydelen Veitvet, var den tilsvarende 

andelen for delbydel Årvoll kun 2,1 prosent. Sistnevnte var lavere enn i flere delbydeler på 

vestkanten dette året. 

Tabell 173: Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 18–66 år i Bydel Bjerke og i Oslo totalt. 2018–2020. 

 
 Andel sosialhjelpsmottakere 18–66 år  

 
2018 2019 2020 

Bydel Bjerke 5,8 % 5,1 % 5,2 % 

Oslo i alt 4,2 % 4,0 % 4,0 % 

• Gjennomsnittlig månedlig utbetaling per person i Bydel Bjerke er 13 529 kr så langt i 2021. 

Dette er litt høyere enn i 2020, da dette beløpet lå på 13 144 kr. 

• Gjennomsnittlig månedlige utbetalinger i Bydel Bjerke ligger noe over snittet for Oslo som 

helhet. 

 

Figur 64: Gjennomsnittlig månedlig utbetaling i Bydel Bjerke og i Oslo totalt. 2019–2021. 
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• Medianen89 for månedlige utbetalinger i Bydel Bjerke i 2021 ligger på 11 953 kr, 12 prosent 

lavere enn gjennomsnittet. Dette tyder på at det er noen mottakere som mottar spesielt 

mye sosialhjelp, og dermed trekker gjennomsnittet opp. 

Tabell 174: Median utbetaling per mottaker per måned i Bydel Bjerke og i Oslo totalt. 2021. 

 
Median utbetaling per 
mottaker per måned 

Bydel Bjerke 11 953 kr 

Oslo i alt 10 980 kr 

 

• I bydel Bjerke ligger andelen mottakere av sosialhjelp som er under 30 år på 17 prosent så 

langt i 2021. Dette er på linje med andelen i 2020 og 2019. 

Tabell 175: Andel sosialhjelpsmottakere under 30 år og 30 år eller mer i Bydel Bjerke. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel under 30 i Bjerke 16 % 17 % 17 % 

Andel 30 år + i Bjerke 84 % 84 % 83 % 

 

• 69 prosent av mottakerne av sosialhjelp i 2021 er innvandrere90. Dette er på linje med de to 

foregående årene. 

Tabell 176: Andel sosialhjelpsmottakere som er norske og innvandrere i Bydel Bjerke. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel norske 31 % 29 % 31 % 

Andel innvandrere 69 % 71 % 69 % 

 

• Av alle mottakerne av sosialhjelp i Bydel Bjerke, er 51 prosent enslige, 25 prosent enslige 

med barn, 9 prosent gift eller samboende og 15 prosent gift eller samboende med barn. 

Andelen sosialhjelpsmottakere som er enslige er lavere i bydel Bjerke enn i Oslo som helhet 

– 51 mot 58 prosent. 

Tabell 177: Andel sosialhjelpsmottakere fordelt på husholdningstype i Bydel Bjerke og i Oslo totalt. 2021. 

 
2021 

  Bjerke Oslo i alt 

Andel:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  51 % 58 % 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  25 % 23 % 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  9 % 9 % 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  15 % 10 % 

- mottakere per måned totalt 100 % 100 % 

Antall:   

 
89 Medianen den verdien som ligger midt i det statistiske materialet. 
90 Innvandrere er her definert som at de har et annet opprinnelsesland enn Norge. For personer med ukjent 

opprinnelsesland er statsborgerskap bruk. Dette er en litt annen definisjon enn det vi bruker lenger opp, og som er laget av 
SSB. Ettersom det ikke blir registrert i Fasit hvor mottakeres foreldre og besteforeldre kommer fra, lar det seg ikke gjøre å 
bruke helt samme definisjon som SSB her.  
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- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  276  5 051 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  133  1 988 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  47  775 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  80  886 

- mottakere per måned i gjennomsnitt 536  8 700 

 

• Andel langtidsmottakere, dvs. personer som har mottatt sosialhjelp i mer enn seks måneder, 

ligger på 65 prosent i Bjerke, seks prosentpoeng høyere enn i Oslo som helhet. 

Gjennomsnittlig varighet av sosialhjelpsmottak i Bydel Bjerke er 22 måneder, mens 

tilsvarende tall for Oslo er 19 måneder91. Medianen for Bjerke ligger på 13 måneder, noe 

som tyder på at det er noen mottakere som mottar sosialhjelp spesielt lenge, og dermed 

trekker gjennomsnittet opp. Dette er på ingen måte unikt for Bydel Bjerke, men tvert imot 

tilfelle i samtlige bydeler fordi enkelte personer mottar sosialhjelp i svært lang tid. 

Tabell 178: Antall langtidsmottakere av sosialhjelp, gjennomsnittlig varighet og median varighet i Bydel Bjerke og 
i Oslo totalt. 2021. 

 
Bjerke Oslo i alt 

Andel langtidsmottakere (over 6 mnd.) 65 % 59 % 

Gjennomsnittlig varighet 22 mnd. 19 mnd. 

Median varighet 13 mnd. 10 mnd. 

 

• Andelen sosialhjelpsmottakere i Bydel Bjerke som mottar statlig bostøtte ligger 14 

prosentpoeng høyere enn i Oslo som helhet. I 2021 er det 36 prosent av mottakerne i Oslo 

som mottar statlig bostøtte, mens andelen i Bjerke er 50 prosent. Sammenlignet med de 

andre bydelene i Groruddalen ligger Bydel Bjerke høyest. Bydel Stovner og Bydel Grorud 

ligger begge på 40 prosent, mens Bydel Alna ligger på 27 prosent. 

• Av Oslos 11 478 kommunale boliger ligger 465 – fire prosent – i Bydel Bjerke i 2021 (kilde: 

Oslo statistikkbank). 

• Kvadratmeterprisen på omsatte boliger lå i 2019 på 59 626 kr i Bydel Grorud. Dette er 18 

prosent lavere enn for Oslo som helhet, der kvadratmeterprisen var 72 342 kr dette året 

(kilde: Oslo statistikkbank). 

 

Introduksjonsprogrammet 
Tallene i denne delen er hentet fra Socio. 

• Ingen av Groruddals-bydelene har hatt noen kvote for bosetting av flyktninger i 2020 eller 

2021. Likevel flyttet 15 tilskuddsberettigede flyktninger til Bydel Bjerke i 2020, mens 6 

tilskuddsberettigede har flyttet til bydelen så langt i år. Dette er flyktninger som er 

selvbosettere, sekundærbosettere92 eller familiegjenforente. 

• I 2020 var det 55 aktive deltakere i introduksjonsprogrammet i Bydel Bjerke. Bare 6 nye 

deltakere startet i program dette året, mens 30 avsluttet program. 

 
91 Varighet på økonomisk sosialhjelp målt som gjennomsnitt er svært skjevfordelt, med et fåtall mottakere med svært høy 

varighet som trekker opp gjennomsnittet. Det er kun om lag 10–15 prosent av mottakerne som på et gitt tidspunkt har 
varighet som ligger likt med, eller høyere enn gjennomsnittet. 
92 Sekundærbosettere betyr bosatt fra annen kommune. Eventuelle flyttinger internt i Oslo kommer i tillegg. 
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Tabell 179: Antall deltakere på introduksjonsprogrammet i 2020, antall deltakere med oppstart i 2020 og antall 
deltakere med avslutning i 2020 i Bydel Bjerke og i Oslo totalt. 

 

 

 

 

• Blant de som avsluttet program i Bydel Bjerke, var andelen som hadde overgang til arbeid og 

utdanning 57 prosent i 2018, 63 prosent i 2019 og 30 prosent i 2020. 

• Andelen med overgang til arbeid og/eller utdanning var lavere i Bydel Bjerke enn i Oslo som 

helhet i 2018 og 2019, men holdt seg stabil, og dermed høyere enn Oslo-snittet, i 2020, til 

tross for korona. 

Tabell 180: Antall og andel deltakere på introduksjonsprogrammet som ved avslutning gikk til arbeid og/eller 
utdanning i Bydel Bjerke og i Oslo totalt. 2018–2020. 

 
2018 2019 2020 

 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 

Bjerke 37 57 % 35 63 % 30 63 % 

Hele Oslo 557 64 % 714 69 % 404 55 % 

 

Kvalifiseringsprogrammet  
Dataene om kvalifiseringsprogrammet (KVP) er hentet fra LIV-databasen93.  

Antall unike deltakere i KVP 

• I 2020 deltok 147 ulike personer i KVP i Bydel Bjerke.  

• Bjerke har hatt mer enn 140 deltakere per år siden 2018.  

Tabell 181: Antall unike deltakere i KVP i Bydel Bjerke og Oslo totalt, 2018–2020 

Bydel 2018 2019 2020 

Bjerke 151 140 147 

Oslo i alt 2 405 2 286 2 219 

 

Gjennomsnittlig antall deltakere per måned 

• I 2020 var det i snitt 92 deltakere per måned i Bydel Bjerke. Det er like mange som i 2018 og 

litt færre enn i 2019.  

• Gjennomsnittlig antall deltakere per måned er lavere enn forventningstallet. Dette gjelder 

både i Bydel Bjerke og Oslo totalt.  

 

 

 

 
93 Vi har hentet ut tall fra Fagsystemet Fasit som ligger i LIV-databasen. Dataene vil snart lastes opp i Velferdsetatens VEL-
database.  

 
Antall 
deltakere i 
2020 

Oppstart 
2020 

Avsluttet i 
2020 

Bjerke 55 6 30 

Oslo 1 091 156 404 



Velferdsetaten 

107 
 

 

Tabell 182: Gjennomsnittlig antall deltakere i KVP per måned, 2018–2020. Bydel Bjerke og Oslo totalt. 
Forventningstall for 2018 og 2020.  

 

 

 

 

 

Kjønnsfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• I 2020 startet 47 personer i KVP i Bydel Bjerke. Av dem var 30 kvinner og 17 menn.  

• I Bydel Bjerke har andelen kvinner blant nye deltakere økt fra 48 prosent i 2018 til 64 

prosent i 2020.  

• I Oslo totalt har andelen kvinner økt fra 56 prosent i 2018 til 59 prosent i 2020.  

Tabell 183: Antall personer som startet i KVP fordelt på kjønn, 2018–2020, Bydel Bjerke og  Oslo totalt. 

Bydel Kjønn 2018 2019 2020 

Bjerke Kvinne 27 16 30 

Mann 29 15 17 

I alt 56 31 47 
  

Oslo i alt Kvinne 543 419 344 

Mann 422 329 240 

I alt 965 748 584 

 

 

Figur 65: Fordelingen av kjønn (prosent) blant personer som startet i KVP i 2018–2020. Bydel Bjerke og Oslo totalt. 

Aldersfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• I perioden 2018–2020 har til sammen 134 personer startet i KVP i Bydel Bjerke. Av dem var 

17 deltakere under 30 år, 86 deltakere var mellom 30 og 44 år, og 31 deltakere var 45 år 

eller eldre.  

Bydel Gjennomsnittlig antall  
deltakere per måned 

2018 2019 2020 

Bjerke Reelt 92 100 92 

Forventet 104  104 
  

Oslo totalt Reelt 1 476 1 606 1 599 

Forventet 1 700 
 

1 700 
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• Sammenliknet med Oslo totalt, har Bydel Bjerke en litt lavere andel personer under 30 år og 

en litt høyere andel deltakere mellom 30 og 44 år blant dem som startet KVP i perioden 

2018–2020.  

Tabell 184: Aldersfordeling blant personer som har begynt i KVP i Bydel Bjerke og Oslo i perioden 2018–2020.  

Bydel 19–29 år 30–44 år 45 år eller mer Totalt 

Bjerke 17 86 31 134 

Oslo i alt 465 1 273 559 2 297 

 

 

Figur 66: Aldersfordeling (prosent) blant personer som har begynt i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Bjerke og 
Oslo totalt.  

 

Statsborgerskap blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• Av de 134 personene som har startet i KVP i Bydel Bjerke mellom 2018 og 2020, har 89 

deltakere norsk statsborgerskap, mens 45 har utenlandsk.  

• Bydel Bjerke en høyere andel deltakere med norsk statsborgerskap enn Oslo totalt, 66 

prosent i Bydel Bjerke mot 54 prosent i Oslo totalt.  

Tabell 185: Statsborgerskap blant deltakere som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Bjerke og Oslo i alt 

Bydel Norsk Utenlandsk Ukjent Alle 

Bjerke 89 45  134 

Oslo i alt 1 250 928 119 2 297 
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Figur 67: Statsborgerskap (i prosent) blant personer som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Bjerke og Oslo 
i alt.  

 

Livssituasjon ved avsluttet program 

• Resultater om livssituasjon ved avsluttet program må tolkes med forsiktighet. I slutten av 

oktober 2019 ble det mulig å sette deltakere i «midlertidig avbrudd» i Fasit. Resultatene for 

årene 2018–2020 er derfor ikke direkte sammenliknbare, men resultatene er 

sammenliknbare på tvers av bydelene. 

• I 2020 avsluttet 42 deltakere KVP i Bydel Bjerke. Av dem var 24 (det vil si 57 prosent) i arbeid 

eller skole/utdanning ved avsluttet program.  

• Andelen i arbeid eller skole/utdanning ved avsluttet program i Bydel Bjerke var noe høyere i 

2018 og 2019 enn i 2020.  

• Andelen som avslutter KVP til arbeid eller skole/utdanning har vært litt høyere i Bydel Bjerke 

i perioden 2018–2020 enn den har i Oslo i alt.  

Tabell 186: Livssituasjon ved avsluttet program blant personer som avsluttet KVP i Bydel Bjerke og Oslo i alt, 
2018–202094 

Bydel Livssituasjon ved avsluttet program 2018 2019 2020 

Bjerke Arbeid eller skole/utdanning 26 25 24 

Annet 14 8 18 

I alt 40 33 42 
  

Oslo i alt Arbeid eller skole/utdanning 483 369 300 

Annet 307 231 259 

I alt 790 600 559 

 

 
94 Kategorien «Arbeid eller skole/utdanning» inkluderer også arbeid med lønnstilskudd og tilrettelagt arbeid. Kategorien 
«Annet» inkluderer også aktive arbeidssøkere.  
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Figur 68: Livssituasjon ved avsluttet program (i prosent) blant personer som avsluttet KVP i Bydel Bjerke og Oslo i 
alt, 2018–2020.  
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Bydel Grorud 
Bydel Grorud kjennetegnes ved flere barn og ungdommer blant innbyggerne og en større andel 

innvandrere enn Oslo som helhet. Bydelen har en større andel innbyggere med lav utdanning, og har 

en lavere fullføringsgrad fra videregående opplæring. Bydelen har også en lavere andel sysselsatte 

enn Oslo som helhet. Det er videre en større andel av innbyggerne i bydelen som mottar sosialhjelp, 

og blant mottakerne er det en større andel barnefamilier enn i Oslo som helhet. Dette er kjennetegn 

som Bydel Grorud også deler med de andre tre Groruddalsbydelene, selv om det også er forskjeller 

mellom de fire. 

Generelt om bydelen 
Tallene i denne delen er hentet fra Oslo kommunes statistikkbank og Bydelsfakta – statistikk om 

befolkning, levekår og boforhold. 

• I 2021 bor det 27 456 personer i Bydel Grorud. 

• Bydelen har en litt større andel barn og unge under 20 år, og en litt lavere andel personer i 

alderen mellom 20 og 40 år. 

 

Figur 69: Aldersfordeling i befolkningen i Bydel Grorud og i Oslo totalt. 2021. 

• Bydel Grorud har en høyere andel innvandrere enn Oslo som helhet, med 36 prosent 

innvandrere mot 25 prosent.95 

Tabell 187: Andel innvandrere i befolkningen i bydel Grorud og i Oslo totalt. 2021. 

 Andel innvandrere 

Bydel Grorud 36 % 

Oslo i alt 25 % 

 

• Det bor mennesker med et stort antall ulike opprinnelsesland i bydelen. De tre største 

innvandrergruppene i Bydel Grorud kommer fra Pakistan, Sri Lanka og Polen. Selv om de er 

de største gruppene, utgjør de bare hhv. 2,8, 2,6 og 2,4 prosent av bydelens innbyggere. 

Deretter følger grupper med flere andre opprinnelsesland, som Somalia med 2 prosent av 

bydelens innbyggere, Filipinene med 1,7 prosent av bydelens befolkning, med flere.  

Tabell 188: De tre største innvandrergruppene i Bydel Grorud. 2021. 

 
Innvandrere i Bydel Grorud 

 
95 «Innvandrere» er her definert som personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte 
besteforeldre. 

http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/
https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/
https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/
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Pakistan 2,8 % 

Sri Lanka 2,6 % 

Polen 2,4 % 

 

• Den største gruppen norskfødte med innvandrerforeldre har foreldre fra Pakistan. Denne 

gruppen utgjør 2,3 prosent av innbyggertallet. Deretter kommer norskfødte med foreldre fra 

Sri Lanka (1,8 prosent), og norskfødte med foreldre fra Somalia (1,4 prosent). I alt 47,7 

prosent av de norskfødte innbyggerne under 16 år i bydelen har foreldre som begge er fra et 

annet opprinnelsesland enn Norge. I tillegg utgjør innvandrere under 16 år ytterligere 9,9 

prosent av bydelens innbyggere. 

Tabell 189: De tre største gruppene av norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel Grorud. 2021. 

 
Norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel 
Grorud 

Pakistan 2,3 % 

Sri Lanka 1,8 % 

Somalia 1,4 % 

 

• Sysselsettingsandelen96 ligger på 61,8 prosent i Bydel Grorud, og er lavere enn i Oslo som 

helhet, med 68,4 prosent.  

Tabell 190: Sysselsettingsandelen i Bydel Grorud og i Oslo totalt, fordelt på kjønn. 2020. 

 
Andel 
sysselsatte 
totalt Menn Kvinner 

Bydel Grorud 61,8 % 64,6 % 58,9 % 

Oslo i alt 68,4 % 69,8 % 66,9 % 

 

• 15,1 prosent av husholdningene i bydel Grorud hadde lav inntekt97 (korrigert for formue) i 

2019. Det tilsvarende tallet for Oslo som helhet er 12,9 prosent. 

• Andel uføre ligger på 11 prosent i Bydel Grorud, mot 6 prosent i Oslo som helhet. 

• Det er en betydelig større andel med lav utdanning98 i Bydel Grorud enn i Oslo som helhet 

når vi ser på aldersgruppen 30–59 år. 

Tabell 191: Andel personer med lav utdanning i alderen 30–59 år i Bydel Grorud og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel personer 30–
59 år med lav 
utdanning 

Bydel Grorud 30,8 % 

 
96 Sysselsettingsandel viser til prosent av antall bosatte i aldersgruppen 15–74 år som er sysselsatt, uavhengig av 
arbeidssted. Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i 
referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet 
permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på 
sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den 
internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. 
97 Lav inntekt er definert som at husholdningens inntekt etter skatt per forbruksenhet er under 60 prosent av 
medianinntekten for Oslo. 
98 Lav utdanning omfatter personer med kun grunnskole, ingen eller uoppgitt utdanning. 
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Oslo i alt 17,4 % 

 

• Det er en lavere andel av elevene i videregående skole som har fullført og bestått 

utdanningen i Bydel Grorud (77,9 prosent) enn i Oslo som helhet (80,5 prosent). 

Tabell 192: Andel som har fullført og bestått videregående opplæring innen to år etter normert tid i Bydel Grorud 
og i Oslo totalt. 2019. 

 
Fullført og bestått videregående 
opplæring innen to år etter normert 
tid 

Bydel Grorud 73,9 % 

Oslo i alt 80,5 % 

 

• Det er 12 967 husholdninger i Grorud. Av disse er 35 prosent barnefamilier. For Oslo som 

helhet er 27 prosent av husholdningene barnefamilier. 

Tabell 193: Andel husholdninger med og uten barn i Bydel Grorud og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel husholdninger 
uten barn 

Andel husholdninger 
med barn 

Bydel Grorud 65 % 35 % 

Oslo i alt 73 % 27 % 

 

 

Sosialhjelp 
Tallene i denne delen er hentet fra Velferdsetatens database, der ikke annet er oppgitt. 

Sosialhjelpstallene for 2021 er til og med august. 

• Det var nedgang i antall sosialhjelpsmottakere per år på 79 personer fra 2018 til 2019 i Bydel 

Grorud. Fra 2019 til 2020 var det en ytterligere reduksjon på 3 personer. 

 

Figur 70: Antall sosialhjelpsmottakere per år i Bydel Grorud. 2018–2020. 

 

• I 2019 var det 541 mottakere i gjennomsnitt per måned i Bydel Grorud. I 2020 var det også 

541, mens det til og med august 2021 har vært 502 mottakere i snitt per måned. 
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Figur 71: Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottakere per måned i Bydel Grorud. 2019–2021. 

• I løpet av 2020 mottok 6,1 prosent av innbyggerne i alderen 18–66 år i Bydel Grorud 

sosialhjelp. Dette er 2,1 prosentpoeng høyere enn for Oslo som helhet, men 0,6 

prosentpoeng lavere enn andelen var i 2018. I 2019 lå andelen sosialhjelpsmottakere i Bydel 

Grorud på 6,3 prosent. Det er forholdsvis store forskjeller mellom bydelens fem delbydeler. 

Mens 9,9 prosent av innbyggerne i alderen 20–66 år i delbydel Grorud mottok økonomisk 

sosialhjelp minst én gang i 2019, og 5,5 prosent i delbydelen Romsås, var den tilsvarende 

andelen for delbydel Rødtvet betydelig lavere på 3,2 prosent. 

Tabell 194: Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 18–66 år i Bydel Grorud og i Oslo totalt. 2018–2020. 

 
 Andel sosialhjelpsmottakere 18–66 

år   
2018 2019 2020 

Bydel Grorud 6,7 % 6,3 % 6,1 % 

Oslo i alt 4,2 % 4,0 % 4,0 % 

 

• Gjennomsnittlig månedlig utbetaling per person i Bydel Grorud er 12 836 kr så langt i 2021. 

Dette er om lag uendret fra 2020, da dette beløpet lå på 12 813 kr.  

• Gjennomsnittlig månedlige utbetalinger i Bydel Grorud ligger omtrent på samme nivå som 

for Oslo som helhet. 

 

Figur 72: Gjennomsnittlig månedlig utbetaling i Bydel Grorud og i Oslo totalt. 2019–2021. 
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• Medianen99 for månedlige brutto utbetalinger per mottaker i Bydel Grorud i 2021 ligger på 

11 164 kr, noe som er 13 prosent lavere enn gjennomsnittlig brutto utbetalinger per 

mottaker per måned. Dette tyder på at det er noen mottakere som mottar spesielt mye 

sosialhjelp, og dermed trekker gjennomsnittet opp. At gjennomsnittlig brutto utbetaling per 

mottaker per måned er høyere enn medianen er noe som gjelder også for alle de andre 

bydelelene i Oslo, av samme årsak, og er derfor helt vanlig når det gjelder sosialhjelp. 

Tabell 195: Median utbetaling per mottaker per måned i Bydel Grorud og i Oslo totalt. 2021. 

 
Median utbetaling per 
mottaker per måned 

Grorud 11 164 kr 

Oslo i alt 10 980 kr 

 

• I bydel Grorud ligger andelen mottakere av sosialhjelp som er under 30 år på 16 prosent så 

langt i 2021. Dette er på linje med andelen i 2020 og 2019. 

Tabell 196: Andel sosialhjelpsmottakere under 30 år og 30 år eller mer i Bydel Grorud. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel under 30 i Grorud 15 % 16 % 16 % 

Andel 30 år + i Grorud 85% 84 % 84 % 

 

• 67 prosent av mottakerne av sosialhjelp i 2021 er innvandrere100. Dette er på linje med de to 

foregående årene. 

Tabell 197: Andel sosialhjelpsmottakere som er norske og innvandrere i Bydel Grorud. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel norske 36 % 33 % 33 % 

Andel innvandrere 64 % 67 % 67 % 

 

• Av alle mottakerne av sosialhjelp i Bydel Grorud, er hver måned i gjennomsnitt 57 prosent 

enslige uten barn, 22 prosent enslige med barn, 11 prosent gift eller samboende uten barn 

og 10 prosent gift eller samboende med barn. Andelen sosialhjelpsmottakere som er enslige 

i bydel Grorud er om lag som i Oslo som helhet – 57 mot 58 prosent. 

Tabell 198: Andel sosialhjelpsmottakere fordelt på husholdningstype i Bydel Grorud og i Oslo totalt. 2021. 

  Grorud Oslo i alt 

Andel:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  57 % 58 % 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  22 % 23 % 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  11 % 9 % 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  10 % 10 % 

- mottakere per måned totalt 100 % 100 % 

 
99 Medianen den verdien som ligger midt i det statistiske materialet. 
100 Innvandrere er her definert som at de har et annet opprinnelsesland enn Norge. For personer med ukjent 

opprinnelsesland er statsborgerskap bruk. Dette er en litt annen definisjon enn det vi bruker lenger opp, og som er laget av 
SSB. Ettersom det ikke blir registrert i Fasit hvor mottakeres foreldre og besteforeldre kommer fra, lar det seg ikke gjøre å 
bruke helt samme definisjon som SSB her. 
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Antall:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  285  5 051 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  112  1 988 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  53 775 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  52  886 

- mottakere per måned i gjennomsnitt 502 8 700 

• Andel langtidsmottakere, dvs. personer som har mottatt sosialhjelp i mer enn seks måneder, 

ligger på 62 prosent i Grorud. Gjennomsnittlig varighet av sosialhjelpsmottak i Bydel Grorud 

er 22 måneder, mens tilsvarende tall for Oslo er 19 måneder101. Medianen for Grorud ligger 

på 13 måneder, noe som tyder på at det er noen mottakere som mottar sosialhjelp spesielt 

lenge, og dermed trekker gjennomsnittet opp. Dette er på ingen måte unikt for Bydel 

Grorud, men tvert imot tilfelle i samtlige bydeler fordi enkelte personer mottar sosialhjelp i 

svært lang tid. Median varighet for Oslo er 10 måneder. Sosialhjelpsmottakere i Bydel 

Grorud mottar dermed sosialhjelp om lag tre måneder lenger enn i Oslo sett under ett enten 

du måler det som gjennomsnittlig varighet eller med median. 

Tabell 199: Antall langtidsmottakere av sosialhjelp, gjennomsnittlig varighet og median varighet i Bydel Grorud 
og i Oslo totalt. 2021. 

 
Grorud Oslo i alt 

Andel langtidsmottakere (over 6 mnd.) 62 % 59 % 

Gjennomsnittlig varighet 22 mnd. 19 mnd. 

Median varighet 13 mnd. 10 mnd. 

 

• Andelen sosialhjelpsmottakere i Bydel Grorud som mottar statlig bostøtte ligger omtrent 4 

prosentpoeng høyere enn i Oslo som helhet. I 2021 er det 36 prosent av mottakerne i Oslo 

som mottar statlig bostøtte, mens andelen i Grorud er 40 prosent. Sammenlignet med de 

andre bydelene i Groruddalen ligger Bydel Grorud her på samme nivå som Bydel Stovner 

(også 40 prosent), en god del høyere enn Bydel Alna (27 prosent) og noe lavere enn Bydel 

Bjerke (50 prosent). 

• Av Oslos 11 478 kommunale boliger ligger 583 – fem prosent – i Bydel Grorud i 2021 (kilde: 

Oslo statistikkbank). 
• Kvadratmeterprisen på omsatte boliger lå i 2019 på 49 563 kr i Bydel Grorud. Dette er 31 

prosent lavere enn for Oslo som helhet, der kvadratmeterprisen var 72 342 kr dette året 

(kilde: Oslo statistikkbank). 

 

Introduksjonsprogrammet 
Tallene i denne delen er hentet fra Socio. 

• Ingen av Groruddals-bydelene har hatt noen kvote for bosetting av flyktninger i 2020 eller 

2021. Likevel flyttet 12 tilskuddsberettigede flyktninger til Bydel Grorud i 2020, mens 5 

 
101 Varighet på økonomisk sosialhjelp målt som gjennomsnitt er svært skjevfordelt, med et fåtall mottakere med svært høy 
varighet som trekker opp gjennomsnittet. Det er kun om lag 10–15 prosent av mottakerne som på et gitt tidspunkt har 
varighet som ligger likt med, eller høyere enn gjennomsnittet. 
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tilskuddsberettigede har flyttet til bydelen så langt i år. Dette er flyktninger som er 

selvbosettere, sekundærbosettere102 eller familiegjenforente. 

• I 2020 var det 51 aktive deltakere i introduksjonsprogrammet i Bydel Grorud. Bare 6 nye 

deltakere startet i program dette året, mens 23 avsluttet program. 

Tabell 200: Antall deltakere på introduksjonsprogrammet i 2020, antall deltakere med oppstart i 2020 og antall 
deltakere med avslutning i 2020 i Bydel Grorud og i Oslo totalt. 

 

 

 

• Blant de som avsluttet program i Bydel Grorud, var andelen som hadde overgang til arbeid 

og utdanning 68 prosent i 2018, 71 prosent i 2019 og 43 prosent under i 2020. 

• Andelen med overgang til arbeid og/eller utdanning var høyere i Bydel Grorud enn i Oslo 

som helhet i 2018 og 2019, men lavere i 2020. 

Tabell 201: Antall og andel deltakere på introduksjonsprogrammet som ved avslutning gikk til arbeid og/eller 
utdanning i Bydel Grorud og i Oslo totalt. 2018–2020. 

 
2018 2019 2020 

 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 

Grorud 25 68 % 24 71 % 23 43 % 

Hele Oslo 557 64 % 714 69 % 404 55 % 

 

Kvalifiseringsprogrammet  
Dataene om kvalifiseringsprogrammet (KVP) er hentet fra LIV-databasen103.  

Antall unike deltakere i KVP 

• I perioden 2018–2020 har mer enn 120 unike personer deltatt i KVP i Bydel Grorud hvert år. I 

Oslo totalt har det vært mer enn 2 2000 unike deltakere hvert år. 

Tabell 202: Antall unike deltakere i KVP i Bydel Grorud og Oslo totalt, 2018–2020 

Bydel 2018 2019 2020 

Grorud 122 124 121 

Oslo i alt 2 405 2 286 2 219 

 

Gjennomsnittlig antall deltakere per måned 

• Det var i gjennomsnitt 86 personer som deltok i KVP per måned i Bydel Grorud i 2020.  

• Gjennomsnittlig antall deltakere per måned i Grorud i 2018 og 2020 var litt lavere enn 

forventningstallet, som var 98.  

• I Oslo totalt var det i snitt 1 599 deltakere i KVP hver måned i 2020. Forventningstallet var 

1700.  

 
102 Sekundærbosettere betyr bosatt fra annen kommune. Eventuelle flyttinger internt i Oslo kommer i tillegg. 
103 Vi har hentet ut tall fra Fagsystemet Fasit som ligger i LIV-databasen. Dataene vil snart lastes opp i Velferdsetatens VEL-
database.  

 
Antall 
deltakere i 
2020 

Oppstart 
2020 

Avsluttet i 
2020 

Grorud 51 6 23 

Oslo 1 091 156 404 
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Tabell 203: Gjennomsnittlig antall deltakere i KVP per måned, 2018–2020. Bydel Grorud og Oslo totalt. 
Forventningstall for 2018 og 2020.  

 

 

 

 

 

Kjønnsfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• I 2020 startet 34 personer i KVP i Bydel Grorud. Av dem var 20 kvinner og 14 menn.  

• Både i Bydel Grorud og i Oslo som helhet var 59 prosent av dem som startet i KVP i 2020 

kvinner. I Oslo totalt har kjønnsfordelingen vært ganske stabil de siste tre årene.  

Tabell 204: Antall personer som startet i KVP fordelt på kjønn, 2018–2020, Bydel Grorud og Oslo totalt. 

Bydel Kjønn 2018 2019 2020 

Grorud Kvinne 26 19 20 

Mann 13 16 14 

I alt 39 35 34 
  

Oslo i alt Kvinne 543 419 344 

Mann 422 329 240 

I alt 965 748 584 

 

 

Figur 73: Fordelingen av kjønn (prosent) blant personer som startet i KVP i 2018–2020. Bydel Grorud og Oslo 
totalt. 

Bydel Gjennomsnittlig antall  
deltakere per måned 

2018 2019 2020 

Grorud Reelt 80 88 86 

Forventet 98 
 

98 
  

Oslo totalt Reelt 1 476 1 606 1 599 

Forventet 1 700 
 

1 700 
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Aldersfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• I årene 2018–2020 har det begynt 108 unike personer i KVP i Bydel Grorud. Av dem var 10 

deltakere (dvs. 9 prosent) under 30 år. 65 av deltakerne (dvs. 60 prosent) var mellom 30 og 

44 år, mens 33 deltakere (dvs. 31 prosent) var 45 år eller eldre.  

• Sammenliknet med Oslo totalt, har Bydel Grorud en høyere andel deltakere over 45 år og en 

lavere andel deltakere under 30 år blant personer som startet i KVP i 2018–2020.  

Tabell 205: Aldersfordeling blant personer som har begynt i KVP i Bydel Grorud og Oslo i perioden 2018–2020.  

Bydel 19–29 år 30–44 år 45 år eller mer Totalt 

Grorud 10 65 33 108 

Oslo i alt 465 1 273 559 2 297 

 

 

 

Figur 74: Aldersfordeling (prosent) blant personer som har begynt i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Grorud og 
Oslo totalt.  

 

Statsborgerskap blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• Blant deltakerne som har startet i KVP i Bydel Grorud i perioden 2018–2020 er 41 prosent 

norske statsborgere, mens 47 har utenlandsk statsborgerskap. Den tilsvarende andelen for 

Oslo totalt er 54 og 40 prosent.  

Tabell 206: Statsborgerskap blant deltakere som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Grorud og Oslo i alt 

Bydel Norsk Utenlandsk Ukjent Alle 

Grorud 44 51 13 108 

Oslo i alt 1 250 928 119 2 297 
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Figur 75: Statsborgerskap (i prosent) blant personer som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Grorud og Oslo 
i alt.  

Livssituasjon ved avsluttet program 

• Resultater om livssituasjon ved avsluttet program må tolkes med forsiktighet. I slutten av 

oktober 2019 ble det mulig å sette deltakere i «midlertidig avbrudd» i Fasit. Resultatene for 

årene 2018–2020 er derfor ikke direkte sammenliknbare, men resultatene er 

sammenliknbare på tvers av bydelene.  

• I 2020 fullførte 30 personer KVP etter avtale i Bydel Grorud. Blant dem var 23 i arbeid104 eller 

i skole/utdanning.  

• Andelen som avsluttet til arbeid eller skole/utdanning i Bydel Grorud var 76 prosent i 2018, 

79 prosent i 2019 og 77 prosent i 2020. Den tilsvarende andelen for Oslo i alt er 61, 62 og 54 

prosent.  

Tabell 207: Livssituasjon ved avsluttet program blant personer som avsluttet KVP i Bydel Grorud og Oslo i alt, 
2018–2020105 

Bydel Livssituasjon ved avsluttet program 2018 2019 2020 

Grorud Arbeid eller skole/utdanning 26 23 23 

Annet 8 6 7 

I alt 34 29 30 
  

Oslo i alt Arbeid eller skole/utdanning 483 369 300 

Annet 307 231 259 

I alt 790 600 559 

 

 
104 Kategorien «Arbeid eller skole/utdanning» inkluderer også arbeid med lønnstilskudd og tilrettelagt arbeid.  
105 Kategorien «Annet» inkluderer også aktive arbeidssøkere.  
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Figur 76: Livssituasjon ved avsluttet program (i prosent) blant personer som avsluttet KVP i Bydel Grorud og Oslo i 
alt, 2018–2020.  
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Bydel Stovner 
Bydel Stovner er en av Oslos minst folkerike bydeler med 33 279 innbyggere. Bydelen har høyest 

andel innvandrere blant Oslos bydeler. Bydelen har lavest sysselsetting og høyest andel personer med 

lav utdanning blant Oslos bydeler. Kvadratmeterprisen for omsatte boliger er også blant de laveste. 

Det bor relativt mange husholdninger med barn i bydelen.  

Generelt om bydelen 
Tallene i denne delen er hentet fra Oslo kommunes statistikkbank og Bydelsfakta – statistikk om 

befolkning, levekår og boforhold. 

• I 2021 bor det 33 279 personer i Bydel Stovner. Folketallet er omtrent på størrelse med 

bydelene Ullern og Bjerke, og bare høyere enn Grorud blant bydelene i Oslo.  

• Bydel Stovner har en høyere andel personer under 20 år enn Oslo totalt, og en betydelig 

lavere andel personer mellom 20 og 40 år.  

 

Figur 77: Aldersfordeling i befolkningen i Bydel Stovner og i Oslo totalt. 2021. 

• 39 prosent av innbyggerne i Bydel Stovner er innvandrere106 og er med det bydelen i Oslo 

med høyest andel innvandrere.  

• I Oslo som helhet utgjør innvandrere 25 prosent av befolkningen.   

Tabell 208: Andel innvandrere i befolkningen i bydel Stovner og i Oslo totalt. 2021. 

 Andel innvandrere 

Bydel Stovner 39 % 

Oslo i alt 25 % 

• Befolkningen i Bydel Stovner kommer fra mange forskjellige land. Den største 

innvandrergruppen er Pakistan. 7 prosent av befolkningen er innvandrere fra Pakistan. 

Deretter følger Sri Lanka (2,8 prosent av befolkningen) og Polen (2,5 prosent av 

befolkningen).   

 
106 «Innvandrere» er her definert som personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte 
besteforeldre. 
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Tabell 209: De tre største innvandrergruppene i Bydel Stovner. 2021. 

 
Innvandrere i Bydel Stovner 

Pakistan 7,0 % 

Sri Lanka 2,8 % 

Polen 2,5 % 

 

• Den største gruppen norskfødte med innvandrerforeldre har også foreldre fra Pakistan. 

Denne gruppen utgjør 6,4 prosent av innbyggertallet. Deretter kommer norskfødte med 

foreldre fra Sri Lanka (2,2 prosent) og norskfødte med foreldre fra Somalia (1,9 prosent).  

• I alt 55 prosent av de norskfødte innbyggerne under 16 år i bydelen har foreldre som begge 

er fra et annet opprinnelsesland enn Norge. Gjennomsnittet i Oslo er 26,5 prosent.  

Tabell 210: De tre største gruppene av norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel Stovner, som andel av 
befolkningen. 2021. 

 
Norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel 
Stovner 

Pakistan 6,4 % 

Sri Lanka 2,2 % 

Somalia 1,9 % 

 

• Sysselsettingsandelen107 i Bydel Stovner er 56,3 prosent, betydelig lavere enn andelen i Oslo 

totalt, som er 68,4 prosent.  

• Bydel Stovner har lavest sysselsetting blant alle bydelene i Oslo.  

• Forskjellen i sysselsetting er spesielt stor for kvinner. Mens 66,9 prosent av kvinnene i Oslo 

totalt er sysselsatte, gjelder dette 51,6 prosent av kvinnene i Bydel Stovner.  

 

Tabell 211: Sysselsettingsandelen i Bydel Stovner og i Oslo totalt, fordelt på kjønn. 2020. 

 
Andel 
sysselsatte 
totalt Menn Kvinner 

Bydel Stovner 56,3 % 60,8 % 51,6 % 

Oslo i alt 68,4 % 69,8 % 66,9 % 

 

• 18,2 prosent av husholdningene i bydel Stovner hadde lav inntekt108 (korrigert for formue) i 

2019. Det er den høyeste andelen blant Oslos bydeler. I Oslo totalt gjaldt dette 12,9 prosent 

av husholdningene.  

• Andelen av befolkningen som er ufør, er 10,5 prosent, nest høyest blant bydelene i Oslo, og 

omtrent på nivå med Bydel Grorud og Alna. I Oslo totalt er 6,2 prosent av befolkningen ufør.  

 
107 Sysselsettingsandel viser til prosent av antall bosatte i aldersgruppen 15–74 år som er sysselsatt, uavhengig av 
arbeidssted. Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i 
referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet 
permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på 
sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den 
internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. 
108 Lav inntekt er definert som at husholdningens inntekt etter skatt per forbruksenhet er under 60 prosent av 
medianinntekten for Oslo. 
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• 36,1 prosent av innbyggerne mellom 30 og 59 i Bydel Stovner har lav utdanning109. Ingen 

andre bydeler har en høyere andel med lav utdanning, og andelen i Bydel Stovner ligger en 

god del høyere enn nest høyeste, som er Grorud med 30,8 prosent med lav utdanning.  

• I Oslo totalt har 17,4 prosent av befolkningen i alderen 30-59 år lav utdanning. Dermed har 

Stovner en mer enn dobbelt så høy andel med lav utdanning enn Oslo totalt.  

Tabell 212: Andel personer med lav utdanning i alderen 30–59 år i Bydel Stovner og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel personer 30–59 år 
med lav utdanning 

Bydel Stovner 36,1 % 

Oslo i alt 17,4 % 

 

• 73,8 prosent av elever i Bydel Stovner som har startet videregående opplæring, har fullført 

innen to år etter normert tid. Andelen er lavere enn i Oslo totalt (80,5 prosent) og på nivå 

med fullføringsgraden i Bydel Grorud og Grünerløkka.  

• Bydel Stovner ligger i nedre sjikt blant bydelene med hensyn til fullføring av videregående 

opplæring. Bydel Gamle Oslo har lavest fullføringsgrad (69,5 prosent), og den er høyest i 

Bydel Vestre Aker (91,1 prosent). 

 

 

Tabell 213: Andel som har fullført og bestått videregående opplæring innen to år etter normert tid i Bydel Stovner 
og i Oslo totalt. 2019. 

 
Fullført og bestått videregående 
opplæring innen to år etter normert 
tid 

Bydel Stovner 73,8 % 

Oslo i alt 80,5 % 

 

• I 2020 var det 13 612 husholdninger i Bydel Stovner. Av disse var 59 prosent uten barn, 

mens 41 prosent var med barn.  

• Bydel Stovner har en høyere andel husholdninger med barn enn Oslo totalt (27 prosent).  

• Blant Oslos bydeler er det bare Bydel Søndre Nordstrand som har en høyere andel 

husholdninger med barn (45 prosent) enn Bydel Stovner.  

Tabell 214: Andel husholdninger med og uten barn i Bydel Stovner og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel 
husholdninger uten 
barn 

Andel husholdninger 
med barn 

Bydel Stovner 59 % 41 % 

Oslo i alt 73 % 27 % 

 

 
109 Lav utdanning omfatter personer med kun grunnskole, ingen eller uoppgitt utdanning. 
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Sosialhjelp 
Tallene i denne delen er hentet fra Velferdsetatens database, der ikke annet er oppgitt. 

Sosialhjelpstallene for 2021 er til og med august. 

• I 2020 mottok 1 173 forskjellige personer sosialhjelp i Bydel Stovner. Antallet er litt høyere 

enn i 2019 og litt lavere enn i 2018.  

 

Figur 78: Antall sosialhjelpsmottakere per år i Bydel Stovner. 2018–2020. 

 

• Fra januar til august i 2021 har det i snitt vært 503 personer som har mottatt sosialhjelp hver 

måned i Bydel Stovner. Antallet er omtrent like høyt som gjennomsnittet for hele året i 2019 

og 2020.  

 

Figur 79: Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottakere per måned i Bydel Stovner. 2019–2021. 

• I løpet av 2020 mottok 5,4 prosent av innbyggerne i alderen 18–66 år i Bydel Stovner 

sosialhjelp. Den tilsvarende andelen for Oslo kommune var 4,0 prosent.  

• Andelen av den voksne befolkningen som mottar sosialhjelp i Bydel Stovner har vært ganske 

stabil mellom 2018 og 2020.  
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Tabell 215: Andel sosialhjelpsmottakere blant befolkningen i alderen 18–66 år i Bydel Stovner og i Oslo totalt. 
2018–2020. 

 
 Andel sosialhjelpsmottakere 18–66 

år   
2018 2019 2020 

Bydel Stovner 5,7 % 5,3 % 5,4 % 

Oslo i alt 4,2 % 4,0 % 4,0 % 

 

• Det er store forskjeller i andelen sosialhjelpsmottakere mellom delbydelene i Bydel Stovner. 

Delbydel Fossum har klart flest sosialhjelpsmottakere. 11,3 prosent av befolkningen mellom 

20 og 66 år mottok sosialhjelp minst en gang i 2019. Delbydel Vestli har også en forholdsvis 

høy andel sosialhjelpsmottakere, med 6,2 prosent. I delbydelene Haugenstua, Rommen og 

Høybråten mottok under 3 prosent av den voksne befolkningen sosialhjelp i 2019.  

• Brutto gjennomsnittlig månedlig utbetaling per person i Bydel Stovner er 13 179 kr så langt i 

2021 (per august måned). Dette er høyere enn i 2020, da dette beløpet lå på 12 697 kr og på 

nivået i 2019 (13 177 kroner). 

• Gjennomsnittlig månedlige brutto utbetalinger i Bydel Stovner ligger i 2021 på et litt høyere 

nivå enn for Oslo som helhet. 

 

Figur 80: Brutto gjennomsnittlig månedlig utbetaling per mottaker i Bydel Stovner og i Oslo totalt. 2019–2021. 

• Medianen110 for månedlige brutto utbetalinger per mottaker i Bydel Stovner i 2021 ligger på 

11 238 kr, noe som er 15 prosent lavere enn gjennomsnittlig brutto utbetalinger per 

mottaker per måned. Dette tyder på at det er noen mottakere som mottar spesielt mye 

sosialhjelp, og dermed trekker gjennomsnittet opp. At gjennomsnittlig brutto utbetaling per 

mottaker per måned er høyere enn medianen er noe som gjelder også for alle de andre 

bydelelene i Oslo, av samme årsak, og er derfor helt vanlig når det gjelder sosialhjelp. 

Tabell 216: Median utbetaling per mottaker per måned i Bydel Stovner og i Oslo totalt. 2021. 

 
Median utbetaling per 
mottaker per måned 

Stovner 11 238 kr 

 
110 Medianen den verdien som ligger midt i det statistiske materialet. 
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Oslo i alt 10 980 kr 

 

• I Bydel Stovner ligger andelen mottakere av sosialhjelp som er under 30 år på 16 prosent så 

langt i 2021. Det er omtrent som i 2020, men litt høyere enn i 2019.   

Tabell 217: Andel sosialhjelpsmottakere under 30 år og 30 år eller mer i Bydel Stovner. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel under 30 i Stovner 13 % 15 % 16 % 

Andel 30 år + i Stovner 86 % 85 % 84 % 

 

• 73 prosent av mottakerne av sosialhjelp i 2021 er innvandrere111. Dette er omtrent som i 

2020, men en litt høyere andel enn i 2019. Andel innvandrere blant mottakerne av 

økonomisk sosialhjelp i Oslo sett under ett så langt i 2021 har vært på 63 prosent. 

Tabell 218: Andel sosialhjelpsmottakere som er norske og innvandrere i Bydel Stovner. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel norske 30 % 28 % 27 % 

Andel innvandrere 70 % 72 % 73 % 

 

• Av alle mottakerne av sosialhjelp i Bydel Stovner, har det i hver måned i 2021 i gjennomsnitt 

vært 48 prosent enslige uten barn, 24 prosent enslige med barn, 10 prosent gift eller 

samboende uten barn og 18 prosent gift eller samboende med barn.  

• Bydel Stovner har en lavere andel enslige mottakere uten barn og en høyere andel 

gifte/samboende med barn enn Oslo som helhet. 

Tabell 219: Andel sosialhjelpsmottakere fordelt på husholdningstype i Bydel Stovner og i Oslo totalt. 2021. 

  Stovner Oslo i alt 

Andel:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  48 % 58 % 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  24 % 23 % 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  10 % 9 % 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  18 % 10 % 

- mottakere per måned totalt 100 % 100 % 

Antall:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned   241  5 051 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned   122  1 988 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned   50  775 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned   90  886 

- mottakere per måned i gjennomsnitt  503  8 700 

 

• Andel langtidsmottakere, dvs. personer som har mottatt sosialhjelp i mer enn seks måneder 

sammenhengende, ligger i 2021 på 60 prosent i Bydel Stovner. Gjennomsnittlig varighet av 

 
111 Innvandrere er her definert som at de har et annet opprinnelsesland enn Norge. For personer med ukjent 

opprinnelsesland er statsborgerskap bruk. Dette er en litt annen definisjon enn det vi bruker lenger opp, og som er laget av 
SSB. Ettersom det ikke blir registrert i Fasit hvor mottakeres foreldre og besteforeldre kommer fra, lar det seg ikke gjøre å 
bruke helt samme definisjon som SSB her. 
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sosialhjelpsmottak i Bydel Stovner er 19 måneder, og dette er som i Oslo totalt112. Medianen 

for Stovner ligger på 10 måneder, noe som tyder på at det er noen mottakere som mottar 

sosialhjelp spesielt lenge, og dermed trekker gjennomsnittet opp. Dette er på ingen måte 

unikt for Bydel Stovner, men tvert imot tilfelle i samtlige bydeler fordi enkelte personer 

mottar sosialhjelp i svært lang tid. Median varighet for Oslo er også 10 måneder.  

Tabell 220: Antall langtidsmottakere av sosialhjelp, gjennomsnittlig varighet og median varighet i Bydel Stovner 
og i Oslo totalt. 2021. 

 
Stovner Oslo i alt 

Andel langtidsmottakere (over 6 mnd.) 60 % 59 % 

Gjennomsnittlig varighet 19 mnd. 19 mnd. 

Median varighet 10 mnd. 10 mnd. 

 

• Andelen sosialhjelpsmottakere i Bydel Stovner som mottar statlig bostøtte ligger på 40 

prosent, noe som er litt høyere enn andelen i Oslo som helhet (36 prosent).  

• Av Oslos 11 478 kommunale boliger ligger 595, det vil si 5 prosent, i Bydel Stovner i 2021 

(kilde: Oslo statistikkbank). Kvadratmeterprisen på omsatte boliger lå i 2019 på 44 501 kr i 

Bydel Stovner. Det er nest lavest blant bydelene i Oslo. Bare Bydel Søndre Nordstrand har 

lavere kvadratmeterpris. I Oslo totalt var kvadratmeterprisen på omsatte boliger 72 342 

kroner. Det betyr at kvadratmeterprisen var 38 prosent lavere i Bydel Stovner enn i Oslo 

totalt.  

• De høyeste kvadratmeterprisene på omsatte boliger i 2019 var i sentrumsbydelene, som 

gjenspeiler boligmassen hvor mindre leiligheter ofte har en høyere kvadratmeterpris enn for 

eksempel større eneboliger og tomannsboliger. 

 

Introduksjonsprogrammet 
Tallene i denne delen er hentet fra Socio. 

• Ingen av Groruddalsbydelene har hatt noen kvote for bosetting av flyktninger i 2020 eller 

2021. Likevel flyttet 21 tilskuddsberettigede flyktninger til Bydel Stovner i 2020, mens 5 

tilskuddsberettigede har flyttet til bydelen så langt i år. Dette er flyktninger som er 

selvbosettere, sekundærbosettere113 eller familiegjenforente. 

• I 2020 var det 65 aktive deltakere i introduksjonsprogrammet i Bydel Stovner. 8 nye 

deltakere startet i program dette året, mens 20 avsluttet. 

Tabell 221: Antall deltakere på introduksjonsprogrammet i 2020, antall deltakere med oppstart i 2020 og antall 
deltakere med avslutning i 2020 i Bydel Stovner og i Oslo totalt. 

 

 

 

 
112 Varighet på økonomisk sosialhjelp målt som gjennomsnitt er svært skjevfordelt, med et fåtall mottakere med svært høy 

varighet som trekker opp gjennomsnittet. Det er kun om lag 10–15 prosent av mottakerne som på et gitt tidspunkt har 
varighet som ligger likt med, eller høyere enn gjennomsnittet. 
113 Sekundærbosettere betyr bosatt fra annen kommune. Eventuelle flyttinger internt i Oslo kommer i tillegg. 

 
Antall 
deltakere i 
2020 

Oppstart 
2020 

Avsluttet i 
2020 

Stovner 65 8 20 

Oslo 1 091 156 404 
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• Blant dem som avsluttet program i Bydel Stovner, var andelen som hadde overgang til 

arbeid og utdanning 60 prosent i 2018, 50 prosent i 2019 og 70 prosent under i 2020. 

Resultatene bør tolkes med en viss varsomhet, for på bydelsnivå er statistikkgrunnlaget lite 

da antallet deltakere per år per bydel er begrenset, og små endringer i antall kan gi relativt 

store endringer målt i prosent.  

Tabell 222: Antall og andel deltakere på introduksjonsprogrammet som ved avslutning gikk til arbeid og/eller 
utdanning i Bydel Stovner og i Oslo totalt. 2018–2020. 

 
2018 2019 2020 

 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 

Stovner 25 60 % 16 50 % 20 70 % 

Hele Oslo 557 64 % 714 69 % 404 55 % 

 

Kvalifiseringsprogrammet  
Dataene om kvalifiseringsprogrammet (KVP) er hentet fra LIV-databasen114.  

Antall unike deltakere i KVP 

• I 2020 deltok 172 personer i KVP i Bydel Stovner. Antallet i 2019 var omtrent som i 2020. I 

2018 deltok 194 personer, altså 22 flere enn i 2020.  

Tabell 223: Antall unike deltakere i KVP i Bydel Stovner og Oslo totalt, 2018–2020 

Bydel 2018 2019 2020 

Stovner 194 169 172 

Oslo i alt 2 405 2 286 2 219 

 

Gjennomsnittlig antall deltakere per måned 

• Hver måned var det i snitt 127 deltakere i KVP i Bydel Stovner i 2020. Antallet var omtrent 

som i årene før. Gjennomsnittlig antall deltakere per måned var litt under forventningstallet 

i 2020 og omtrent som forventet i 2018.  

• I Oslo som helhet er gjennomsnittlig antall deltakere per måned under forventningstallet.  

• Gjennomsnittlig antall deltakere per måned sier noe om hvor mange som i snitt er i program 

til enhver tid gjennom et år. Det sier mindre om hvor mange som har startet eller fullført 

program.  

Tabell 224: Gjennomsnittlig antall deltakere i KVP per måned, 2018–2020. Bydel Stovner og Oslo totalt. 
Forventningstall for 2018 og 2020.  

 

 

 

 

 

 
114 Vi har hentet ut tall fra Fagsystemet Fasit som ligger i LIV-databasen. Dataene vil snart lastes opp i Velferdsetatens VEL-
database.  

Bydel Gjennomsnittlig antall  
deltakere per måned 

2018 2019 2020 

Stovner Reelt 124 123 127 

Forventet 126  137 
  

Oslo totalt Reelt 1 476 1 606 1 599 

Forventet 1 700 
 

1 700 
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Kjønnsfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• I 2020 startet 51 personer i Bydel Stovner KVP for første gang. Av dem var 36 kvinner og 15 

menn.  

• Det har vært flere kvinner enn menn som har startet i KVP i Bydel Stovner siden 2018.  

• Kvinneandelen i Bydel Stovner er høyere enn i Oslo som helhet. Siden det er forholdsvis få 

som starter KVP i en bydel hvert år, kan forskjellene skyldes tilfeldigheter, og tallene må 

tolkes med varsomhet.  

Tabell 225: Antall personer som startet i KVP fordelt på kjønn, 2018–2020, Bydel Stovner og  Oslo totalt. 

Bydel Kjønn 2018 2019 2020 

Stovner Kvinne 43 32 36 

Mann 21 16 15 

I alt 64 48 51 
  

Oslo i alt Kvinne 543 419 344 

Mann 422 329 240 

I alt 965 748 584 

 

 

Figur 81: Fordelingen av kjønn (prosent) blant personer som startet i KVP i 2018–2020. Bydel Stovner og Oslo 
totalt. 

 

Aldersfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• Mellom 2018 og 2020 har 163 forskjellige personer startet i KVP i Bydel Stovner. Av dem var 

33 personer, eller 20 prosent, under 30 år. Andelen under 30 år er lik som i Oslo totalt.  

• Av de 163 som har påbegynt KVP i Bydel Stovner mellom 2018 og 2020 er 87 personer, eller 

53 prosent, mellom 30 og 44 år. Også denne andelen er ganske lik den for Oslo totalt.  

• 26 prosent av dem som har startet KVP i Bydel Stovner mellom 2018 og 2020 var 45 år eller 

eldre. Andelen er litt høyere enn tilsvarende andel for Oslo totalt.  

Tabell 226: Aldersfordeling blant personer som har begynt i KVP i Bydel Stovner og Oslo i perioden 2018–2020.  

Bydel 19–29 år 30–44 år 45 år eller mer Totalt 

Stovner 33 87 43 163 
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44% 44% 41%
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Oslo i alt 465 1 273 559 2 297 

 

 

Figur 82: Aldersfordeling (prosent) blant personer som har begynt i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Stovner og 
Oslo totalt.  

 

Statsborgerskap blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• Blant de 163 personene som har startet KVP i Bydel Stovner har 57 prosent norsk 

statsborgerskap, mens 40 prosent har utenlandsk statsborgerskap. Stovner har en litt høyere 

andel deltakere med norsk statsborgerskap enn det som gjelder for Oslo totalt.  

Tabell 227: Statsborgerskap blant deltakere som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Stovner og Oslo i alt 

Bydel Norsk Utenlandsk Ikke registrert Alle 

Stovner 93 66 4 163 

Oslo i alt 1 250 928 119 2 297 

 

 

Figur 83: Statsborgerskap (i prosent) blant personer som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Stovner og 
Oslo i alt.  
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Livssituasjon ved avsluttet program 

• I 2020 avsluttet 27 personer KVP i Bydel Stovner etter avtale. Av dem var 13 i arbeid eller 

skole/utdanning, mens 14 hadde en annen livssituasjon.  

• «Annen livssituasjon» kan innebære en utsettelse av program gjennom midlertidig avbrudd. 

Muligheten til å sette deltakere i midlertidig avbrudd ble innført i Fasit i slutten av oktober 

2019. Tallene mellom årene 2018-2020 er derfor ikke direkte sammenliknbare.  

• I 2018 og 2019 var mer enn 65 prosent av deltakerne som avsluttet program i Bydel Stovner i 

arbeid eller skole/utdanning i det de avsluttet program. Andelen er litt høyere enn 

tilsvarende andel for Oslo som helhet, men tallene for Stovner er små og må derfor tolkes 

forsiktig.  

Tabell 228: Livssituasjon ved avsluttet program blant personer som avsluttet KVP i Bydel Stovner og Oslo i alt, 
2018–2020115 

Bydel Livssituasjon ved avsluttet program 2018 2019 2020 

Stovner Arbeid eller skole/utdanning 45 30 13 

Annet 24 15 14 

I alt 69 45 27 
  

Oslo i alt Arbeid eller skole/utdanning 483 369 300 

Annet 307 231 259 

I alt 790 600 559 

 

 

Figur 84: Livssituasjon ved avsluttet program (i prosent) blant personer som avsluttet KVP i Bydel Stovner og Oslo i 
alt, 2018–2020.  

  

 
115 Kategorien «Arbeid eller skole/utdanning» inkluderer også arbeid med lønnstilskudd og tilrettelagt arbeid. Kategorien 
«Annet» inkluderer også aktive arbeidssøkere, mottak av dagpenger og oppstart i nytt KVP.  
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Bydel Alna 
Bydel Alna kjennetegnes ved en yngre befolkning og en større andel innvandrere enn Oslo som 

helhet. Bydelen har en større andel innbyggere med lav utdanning, og har en lavere fullføringsgrad 

fra videregående opplæring. Bydelen har også en lavere andel sysselsatte enn Oslo som helhet. Det 

er videre en større andel av innbyggerne i bydelen som mottar sosialhjelp, og blant mottakerne er 

det en større andel barnefamilier enn i Oslo som helhet. Det har vært en økning i antall 

sosialhjelpsmottakere de siste tre årene. 

Generelt om bydelen 
Tallene i denne delen er hentet fra Oslo kommunes statistikkbank og Bydelsfakta – statistikk om 

befolkning, levekår og boforhold. 

• I 2021 bor det 49 576 personer i Bydel Alna.  

• Bydel Alna har en høyere andel personer under 20 år enn Oslo totalt, og en lavere andel 

personer mellom 20 og 35 år.  

 

Figur 85: Aldersfordeling i befolkningen i Bydel Alna og i Oslo totalt. 2021. 

• 37 prosent av innbyggerne i Bydel Alna er innvandrere116. Bydelen er en av bydelene med 

høyest innvandrerandel i Oslo, sammen med de andre Groruddalsbydelene og Søndre 

Nordstrand.  

• I Oslo som helhet utgjør innvandrere 25 prosent av befolkningen.   

 

 

 

Tabell 229: Andel innvandrere i befolkningen i bydel Alna og i Oslo totalt. 2021. 

 Andel innvandrere 

Bydel Alna 37 % 

 
116 «Innvandrere» er her definert som personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte 
besteforeldre. 
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Oslo i alt 25 % 

• Befolkningen i Bydel Alna kommer fra mange forskjellige land. Den største 

innvandrergruppen er Pakistan. 5,4 prosent av befolkningen er innvandrere fra Pakistan. 

Deretter følger Polen (2,4 prosent av befolkningen) og Somalia (1,8 prosent av 

befolkningen).   

Tabell 230: De tre største innvandrergruppene i Bydel Alna. 2021. 

 
Innvandrere i Bydel Alna 

Pakistan 5,4 % 

Polen 2,4 % 

Somalia 1,8 % 

 

• Den største gruppen norskfødte med innvandrerforeldre har også foreldre fra Pakistan. 

Denne gruppen utgjør 4,6 prosent av innbyggertallet. Deretter kommer norskfødte med 

foreldre fra Tyrkia (1,4 prosent) og norskfødte med foreldre fra Marokko (1,3 prosent).  

• I alt 50,3 prosent av de norskfødte innbyggerne under 16 år i bydelen har foreldre som 

begge er fra et annet opprinnelsesland enn Norge. Andelen i Oslo er 26,5 prosent.  

Tabell 231: De tre største gruppene av norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel Alna, som andel av 
befolkningen. 2021. 

 
Norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel 
Alna 

Pakistan 4,6 % 

Tyrkia 1,4 % 

Marokko 1,3 % 

 

• Sysselsettingsandelen117 i Bydel Alna er 60,4 prosent, betydelig lavere enn andelen i Oslo 

totalt, som er 68,4 prosent.  

• Bydel Alna er blant bydelene med lavest sysselsetting i Oslo.  

• Forskjellen i sysselsetting er spesielt stor for kvinner. Mens 66,9 prosent av kvinnene i Oslo 

totalt er sysselsatte, gjelder dette 56,7 prosent av kvinnene i Bydel Alna.  

Tabell 232: Sysselsettingsandelen i Bydel Alna og i Oslo totalt, fordelt på kjønn. 2020. 

 
Andel 
sysselsatte 
totalt Menn Kvinner 

Bydel Alna 60,4 % 64,0 % 56,7 % 

Oslo i alt 68,4 % 69,8 % 66,9 % 

 

 
117 Sysselsettingsandel viser til prosent av antall bosatte i aldersgruppen 15–74 år som er sysselsatt, uavhengig av 
arbeidssted. Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i 
referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet 
permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på 
sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den 
internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. 
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• 13,7 prosent av husholdningene i bydel Alna hadde lav inntekt118 (korrigert for formue) i 

2019. I Oslo totalt gjaldt dette 12,9 prosent av husholdningene.  

• Andelen av befolkningen som er ufør, er 10,7 prosent, nest høyest blant bydelene i Oslo, og 

omtrent på nivå med Bydel Grorud og Stovner. I Oslo totalt er 6,2 prosent av befolkningen 

ufør.  

• 30,4 prosent av innbyggerne mellom 30 og 59 i Bydel Alna har lav utdanning119. Dette er på 

linje med bydelene Grorud (30,8) og Søndre Nordstrand (30,5). Høyest andel innbyggere 

med lav utdanning har Bydel Stovner, med 36,1 prosent.  

• I Oslo totalt har 17,4 prosent av befolkningen i alderen 30-59 år lav utdanning.  

Tabell 233: Andel personer med lav utdanning i alderen 30–59 år i Bydel Alna og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel personer 30–59 år 
med lav utdanning 

Bydel Alna 30,4 % 

Oslo i alt 17,4 % 

 

• 75,0 prosent av elever i Bydel Alna som har startet videregående opplæring, har fullført 

innen to år etter normert tid. Andelen er lavere enn i Oslo totalt (80,5 prosent).  

• Bydel Alna ligger i nedre sjikt blant bydelene med hensyn til fullføring av videregående 

opplæring. Bydel Gamle Oslo har lavest fullføringsgrad (69,5 prosent), og den er høyest i 

Bydel Vestre Aker (91,1 prosent).  

 

 

 

 

Tabell 234: Andel som har fullført og bestått videregående opplæring innen to år etter normert tid i Bydel Alna og 
i Oslo totalt. 2019. 

 
Fullført og bestått videregående 
opplæring innen to år etter normert 
tid 

Bydel Alna 75,0 % 

Oslo i alt 80,5 % 

 

• I 2020 var det 22 559 husholdninger i Bydel Alna. Av disse var 65 prosent uten barn, 

mens 35 prosent var med barn. Totalt i Oslo har 27 prosent av husholdningene barn.  

Tabell 235: Andel husholdninger med og uten barn i Bydel Alna og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel 
husholdninger uten 
barn 

Andel husholdninger 
med barn 

Bydel Alna 65 % 35 % 

Oslo i alt 73 % 27 % 

 

 
118 Lav inntekt er definert som at husholdningens inntekt etter skatt per forbruksenhet er under 60 prosent av 
medianinntekten for Oslo. 
119 Lav utdanning omfatter personer med kun grunnskole, ingen eller uoppgitt utdanning. 
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Sosialhjelp 
Tallene i denne delen er hentet fra Velferdsetatens database, der ikke annet er oppgitt. 

Sosialhjelpstallene for 2021 er til og med august. 

• I 2020 mottok 1 683 forskjellige personer sosialhjelp i Bydel Alna. Antallet er en del høyere 

enn i 2019, som igjen var en økning fra 2018.  

 

Figur 86: Antall sosialhjelpsmottakere per år i Bydel Alna. 2018–2020. 

 

• Fra januar til august i 2021 var det i snitt 722 personer som mottok sosialhjelp hver måned i 

Bydel Alna. Antallet er omtrent like høyt som gjennomsnittet for hele året 2020, men en 

økning fra 2019.  

 

Figur 87: Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottakere per måned i Bydel Alna. 2019–2021. 

• I løpet av 2020 mottok 5 prosent av innbyggerne i alderen 18–66 år i Bydel Alna sosialhjelp. 

Den tilsvarende andelen for Oslo kommune var 4 prosent.  

• Andelen av den voksne befolkningen som mottar sosialhjelp i Bydel Alna har økt hvert år 

mellom 2018 og 2020.  

1 350 
1 444 

1 683 

 -

  200

  400

  600

  800

 1 000

 1 200

 1 400

 1 600

 1 800

2018 2019 2020

Alna

603 

725 722 

 -

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

2019 2020 2021

Alna



Velferdsetaten 

137 
 

Tabell 236: Andel sosialhjelpsmottakere blant befolkningen i alderen 18–66 år i Bydel Alna og i Oslo totalt. 2018–
2020. 

 
 Andel sosialhjelpsmottakere 18–66 

år   
2018 2019 2020 

Bydel Alna 4,0 % 4,3 % 5,0 % 

Oslo i alt 4,2 % 4,0 % 4,0 % 

 

• Det er en del forskjeller i andelen sosialhjelpsmottakere mellom delbydelene i Bydel Alna. 

Tall fra 2019 viser at delbydel Teisen hadde størst andel sosialhjelpsmottakere dette året, 

der 5,0 prosent av befolkningen mellom 20 og 66 år mottok sosialhjelp minst én gang i løpet 

av året. Delbydel Furuset hadde en andel sosialhjelpsmottakere på 4,6 prosent. I 

delbydelene Ellingsrud, Tveita og Hellerudtoppen mottok under 3 prosent av den voksne 

befolkningen sosialhjelp i 2019. Andelen mottakere i delbydel Hellerudtoppen lå på 1,3 

prosent, og dermed lavere enn mange delbydeler på vestkanten. 

• Brutto gjennomsnittlig månedlig utbetaling per person i Bydel Alna er 13 604 kr så langt i 

2021 (per august måned). Dette er lavere enn i 2020, da dette beløpet lå på 14 005 kr, men 

høyere enn i 2019 (13 296 kroner). 

• Gjennomsnittlig månedlige brutto utbetalinger i Bydel Alna ligger i 2021 på et høyere nivå 

enn for Oslo som helhet. 

 

Figur 88: Brutto gjennomsnittlig månedlig utbetaling per mottaker i Bydel Alna og i Oslo totalt. 2019–2021. 

• Medianen120 for månedlige brutto utbetalinger per mottaker i Bydel Alna i 2021 ligger på 

11 637 kr, noe som er 14 prosent lavere enn gjennomsnittlig brutto utbetalinger per 

mottaker per måned. Dette tyder på at det er noen mottakere som mottar spesielt mye 

sosialhjelp, og dermed trekker gjennomsnittet opp. At gjennomsnittlig brutto utbetaling per 

mottaker per måned er høyere enn medianen er noe som gjelder også for alle de andre 

bydelelene i Oslo, av samme årsak, og er derfor helt vanlig når det gjelder sosialhjelp. 

Tabell 237: Median utbetaling per mottaker per måned i Bydel Alna og i Oslo totalt. 2021. 

 
120 Medianen den verdien som ligger midt i det statistiske materialet. 
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Median utbetaling per 
mottaker per måned 

Alna 11 637 kr 

Oslo i alt 10 980 kr 

 

• I Bydel Alna ligger andelen mottakere av sosialhjelp som er under 30 år på 21 prosent så 

langt i 2021. Dette er økning fra andelen i 2019 og 2020   

Tabell 238: Andel sosialhjelpsmottakere under 30 år og 30 år eller mer i Bydel Alna. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel under 30 i Alna 17 % 19 % 21 % 

Andel 30 år + i Alna 83 % 81 % 79 % 

 

• 65 prosent av mottakerne av sosialhjelp i 2021 er innvandrere121. Dette er samme andel som 

i 2019 og 2020. Andel innvandrere blant mottakerne av økonomisk sosialhjelp i Oslo sett 

under ett så langt i 2021 har vært på 63 prosent. 

Tabell 239: Andel sosialhjelpsmottakere som er norske og innvandrere i Bydel Alna. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel norske 35 % 35 % 35 % 

Andel innvandrere 65 % 65 % 65 % 

 

• Av alle mottakerne av sosialhjelp i Bydel Alna, har det i hver måned i 2021 i gjennomsnitt 

vært 49 prosent enslige uten barn, 27 prosent enslige med barn, 11 prosent gift eller 

samboende uten barn og 13 prosent gift eller samboende med barn.  

• Bydel Alna har en lavere andel enslige mottakere uten barn og en høyere andel enslige 

mottakere med barn enn Oslo som helhet. 

Tabell 240: Andel sosialhjelpsmottakere fordelt på husholdningstype i Bydel Alna og i Oslo totalt. 2021. 

  Alna Oslo i alt 

Andel:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  49 % 58 % 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  27 % 23 % 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  11 % 9 % 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  13 % 10 % 

- mottakere per måned totalt 100 % 100 % 

Antall:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned   352  5 051 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned   196  1 988 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned   79  775 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned   95  886 

- mottakere per måned i gjennomsnitt  722  8 700 

 

 
121 Innvandrere er her definert som at de har et annet opprinnelsesland enn Norge. For personer med ukjent 

opprinnelsesland er statsborgerskap bruk. Dette er en litt annen definisjon enn det vi bruker lenger opp, og som er laget av 
SSB. Ettersom det ikke blir registrert i Fasit hvor mottakeres foreldre og besteforeldre kommer fra, lar det seg ikke gjøre å 
bruke helt samme definisjon som SSB her. 
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• Andel langtidsmottakere, dvs. personer som har mottatt sosialhjelp i mer enn seks måneder 

sammenhengende, ligger i 2021 på 58 prosent i Bydel Alna. Gjennomsnittlig varighet av 

sosialhjelpsmottak i Bydel Alna er 16 måneder, tre måneder kortere enn i Oslo totalt122. 

Medianen for Alna ligger på 9 måneder, noe som tyder på at det er noen mottakere som 

mottar sosialhjelp spesielt lenge, og dermed trekker gjennomsnittet opp. Dette er på ingen 

måte unikt for Bydel Alna, men tvert imot tilfelle i samtlige bydeler fordi enkelte personer 

mottar sosialhjelp i svært lang tid. Median varighet for Oslo er 10 måneder.  

Tabell 241: Antall langtidsmottakere av sosialhjelp, gjennomsnittlig varighet og median varighet i Bydel Alna og i 
Oslo totalt. 2021. 

 
Alna Oslo i alt 

Andel langtidsmottakere (over 6 mnd.) 58 % 59 % 

Gjennomsnittlig varighet 16 mnd. 19 mnd. 

Median varighet 9 mnd. 10 mnd. 

 

• Andelen sosialhjelpsmottakere i Bydel Alna som mottar statlig bostøtte ligger på 27 prosent, 

noe som er lavere enn andelen i Oslo som helhet (36 prosent).  

• Av Oslos 11 478 kommunale boliger ligger 801, det vil si 7 prosent, i Bydel Alna i 2021 (kilde: 

Oslo statistikkbank). Kvadratmeterprisen på omsatte boliger lå i 2019 på 51 990 kr i Bydel 

Alna. I Oslo totalt var kvadratmeterprisen på omsatte boliger 72 342 kroner. Det betyr at 

kvadratmeterprisen var 28 prosent lavere i Bydel Alna enn i Oslo totalt.  

• De høyeste kvadratmeterprisene på omsatte boliger i 2019 var i sentrumsbydelene, som 

gjenspeiler boligmassen hvor mindre leiligheter ofte har en høyere kvadratmeterpris enn for 

eksempel større eneboliger og tomannsboliger. 

 

Introduksjonsprogrammet 
Tallene i denne delen er hentet fra Socio. 

• Ingen av Groruddalsbydelene har hatt noen kvote for bosetting av flyktninger i 2020 eller 

2021. Likevel flyttet 18 tilskuddsberettigede flyktninger til Bydel Alna i 2020, mens 13 

tilskuddsberettigede har flyttet til bydelen per oktober 2021. Dette er flyktninger som er 

selvbosettere, sekundærbosettere123 eller familiegjenforente. 

• I 2020 var det 71 aktive deltakere i introduksjonsprogrammet i Bydel Alna. 7 nye deltakere 

startet i program dette året, mens 30 avsluttet. 

Tabell 242: Antall deltakere på introduksjonsprogrammet i 2020, antall deltakere med oppstart i 2020 og antall 
deltakere med avslutning i 2020 i Bydel Alna og i Oslo totalt. 

 

 

 

 
122 Varighet på økonomisk sosialhjelp målt som gjennomsnitt er svært skjevfordelt, med et fåtall mottakere med svært høy 

varighet som trekker opp gjennomsnittet. Det er kun om lag 10–15 prosent av mottakerne som på et gitt tidspunkt har 
varighet som ligger likt med, eller høyere enn gjennomsnittet. 
123 Sekundærbosettere betyr bosatt fra annen kommune. Eventuelle flyttinger internt i Oslo kommer i tillegg. 

 
Antall 
deltakere i 
2020 

Oppstart 
2020 

Avsluttet i 
2020 

Alna 71 7 30 

Oslo 1 091 156 404 
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• Blant dem som avsluttet program i Bydel Alna, var andelen som hadde overgang til arbeid og 

utdanning 54 prosent i 2018, 47 prosent i 2019 og 37 prosent under i 2020. Resultatene bør 

tolkes med en viss varsomhet, for på bydelsnivå er statistikkgrunnlaget lite da antallet 

deltakere per år per bydel er begrenset, og små endringer i antall kan gi relativt store 

endringer målt i prosent.  

Tabell 243: Antall og andel deltakere på introduksjonsprogrammet som ved avslutning gikk til arbeid og/eller 
utdanning i Bydel Alna og i Oslo totalt. 2018–2020. 

 
2018 2019 2020 

 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 

Alna 35 54 % 64 47 % 30 37 % 

Hele Oslo 557 64 % 714 69 % 404 55 % 

 

Kvalifiseringsprogrammet  
Dataene om kvalifiseringsprogrammet (KVP) er hentet fra LIV-databasen124.  

Antall unike deltakere i KVP 

• I 2020 deltok 204 personer i KVP i Bydel Alna. Det har vært en nedgang i antall deltakere fra 

212 i 2019 og 254 i 2018.  

Tabell 244: Antall unike deltakere i KVP i Bydel Alna og Oslo totalt, 2018–2020 

Bydel 2018 2019 2020 

Alna 254 212 204 

Oslo i alt 2 405 2 286 2 219 

 

Gjennomsnittlig antall deltakere per måned 

• Hver måned var det i snitt 149 deltakere i KVP i Bydel Alna i 2020. Antallet var lavere enn i 

årene før. Gjennomsnittlig antall deltakere per måned var litt under forventningstallet både i 

2020 og 2018.  

• I Oslo som helhet er også gjennomsnittlig antall deltakere per måned under 

forventningstallet.  

• Gjennomsnittlig antall deltakere per måned sier noe om hvor mange som i snitt er i program 

til enhver tid gjennom et år. Det sier mindre om hvor mange som har startet eller fullført 

program.  

Tabell 245: Gjennomsnittlig antall deltakere i KVP per måned, 2018–2020. Bydel Alna og Oslo totalt. 
Forventningstall for 2018 og 2020.  

 

 

 

 

 
124 Vi har hentet ut tall fra Fagsystemet Fasit som ligger i LIV-databasen. Dataene vil snart lastes opp i Velferdsetatens VEL-
database.  

Bydel Gjennomsnittlig antall  
deltakere per måned 

2018 2019 2020 

Alna Reelt 164 167 149 

Forventet 176  167 
  

Oslo totalt Reelt 1 476 1 606 1 599 

Forventet 1 700 
 

1 700 
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Kjønnsfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• I 2020 startet 38 personer i Bydel Alna KVP for første gang. Av dem var 30 kvinner og 8 

menn.  

• Det har vært betydelig flere kvinner enn menn som har startet i KVP i Bydel Alna siden 2018.  

• Kvinneandelen i Bydel Alna er også høyere enn i Oslo som helhet. Siden det er forholdsvis få 

som starter KVP i en bydel hvert år, kan forskjellene skyldes tilfeldigheter, og tallene må 

tolkes med varsomhet.  

Tabell 246: Antall personer som startet i KVP fordelt på kjønn, 2018–2020, Bydel Alna og  Oslo totalt. 

Bydel Kjønn 2018 2019 2020 

Alna Kvinne 73 38 30 

Mann 20 6 8 

I alt 93 44 38 
  

Oslo i alt Kvinne 543 419 344 

Mann 422 329 240 

I alt 965 748 584 

 

 

Figur 89: Fordelingen av kjønn (prosent) blant personer som startet i KVP i 2018–2020. Bydel Alna og Oslo totalt. 

 

Aldersfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• Mellom 2018 og 2020 har 175 forskjellige personer startet i KVP i Bydel Alna. Av dem var 33 

personer, eller 19 prosent, under 30 år. Andelen under 30 år er omtrent som i Oslo totalt.  

• Av de 175 som har påbegynt KVP i Bydel Alna mellom 2018 og 2020 er 112 personer, eller 64 

prosent, mellom 30 og 44 år. Denne andelen er ni prosentpoeng høyere enn i Oslo totalt.  

• 17 prosent av dem som har startet KVP i Bydel Alna mellom 2018 og 2020 var 45 år eller 

eldre. Dette er en lavere andel enn tilsvarende andel for Oslo totalt.  

Tabell 247: Aldersfordeling blant personer som har begynt i KVP i Bydel Alna og Oslo i perioden 2018–2020.  

Bydel 19–29 år 30–44 år 45 år eller mer Totalt 

78%
86%

79%

56% 56% 59%

22%
14%

21%

44% 44% 41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Alna - Oslo i alt

Kvinne Mann



Velferdsetaten 

142 
 

Alna 33 112 30 175 

Oslo i alt 465 1 273 559 2 297 

 

 

Figur 90: Aldersfordeling (prosent) blant personer som har begynt i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Alna og Oslo 
totalt.  

 

Statsborgerskap blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• Blant de 175 personene som har startet KVP i Bydel Alna har 37 prosent norsk 

statsborgerskap, 38 prosent utenlandsk statsborgerskap, mens hele 26 prosent ikke har noe 

registrert statsborgerskap. Andelen uten registrert statsborgerskap er fem ganger høyere 

enn i Oslo som helhet, og gjør det vanskelig å sammenligne tallene. 

Tabell 248: Statsborgerskap blant deltakere som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Alna og Oslo i alt 

Bydel Norsk Utenlandsk Ikke registrert Alle 

Alna 64 66 45 175 

Oslo i alt 1 250 928 119 2 297 

 

 

Figur 91: Statsborgerskap (i prosent) blant personer som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Alna og Oslo i 
alt.  
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Livssituasjon ved avsluttet program 

• I 2020 avsluttet 50 personer KVP i Bydel Alna etter avtale. Av dem var 20 i arbeid eller 

skole/utdanning, mens 30 hadde en annen livssituasjon.  

• «Annen livssituasjon» kan innebære en utsettelse av program gjennom midlertidig avbrudd. 

Muligheten til å sette deltakere i midlertidig avbrudd ble innført i Fasit i slutten av oktober 

2019. Tallene mellom årene 2018–2020 er derfor ikke direkte sammenliknbare.  

• I 2018 var 57 prosent av deltakerne som avsluttet program i Bydel Alna i arbeid eller 

skole/utdanning i det de avsluttet program. I 2019 var andelen 42 prosent. Andelen er litt 

høyere enn tilsvarende andel for Oslo som helhet, men tallene for Alna er små og må derfor 

tolkes forsiktig.  

Tabell 249: Livssituasjon ved avsluttet program blant personer som avsluttet KVP i Bydel Alna og Oslo i alt, 2018–
2020125 

Bydel Livssituasjon ved avsluttet program 2018 2019 2020 

Alna Arbeid eller skole/utdanning 45 23 20 

Annet 34 32 30 

I alt 79 55 50 
  

Oslo i alt Arbeid eller skole/utdanning 483 369 300 

Annet 307 231 259 

I alt 790 600 559 

 

 

Figur 92: Livssituasjon ved avsluttet program (i prosent) blant personer som avsluttet KVP i Bydel Alna og Oslo i 
alt, 2018–2020.  

  

 
125 Kategorien «Arbeid eller skole/utdanning» inkluderer også arbeid med lønnstilskudd og tilrettelagt arbeid. Kategorien 
«Annet» inkluderer også aktive arbeidssøkere, mottak av dagpenger og oppstart i nytt KVP.  
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Bydel Østensjø 
Bydel Østensjø har en lavere andel innvandrere og flere barnefamilier enn Oslo som helhet. Bydelen 

har en litt høyere andel sysselsatte og en litt lavere andel med lav utdanning enn gjennomsnittet for 

hele byen. Det er en lavere andel av den voksne befolkningen som mottar sosialhjelp i bydelen, og 

antallet mottakere har sunket de tre siste årene. Til tross for sin beliggenhet på østkanten, skiller 

Østensjø seg i ganske stor grad fra de øvrige bydelene på østkanten, når vi ser bort fra Nordstrand. 

Generelt om bydelen 
Tallene i denne delen er hentet fra Oslo kommunes statistikkbank og Bydelsfakta – statistikk om 

befolkning, levekår og boforhold. 

• I 2021 bor det 50 791 personer i Bydel Østensjø. Bydelen er den sjette største blant byens 15 

bydeler målt i folketall.  

• Bydel Østensjø har en høyere andel personer under 15 år enn Oslo totalt, en lavere andel 

personer mellom 15 og 40 år, og en høyere andel mellom 40 og 60 år.  

 

Figur 93: Aldersfordeling i befolkningen i Bydel Østensjø og i Oslo totalt. 2021. 

• 19 prosent av innbyggerne i Bydel Østensjø er innvandrere126. I Oslo som helhet utgjør 

innvandrere 25 prosent av befolkningen.   

Tabell 250: Andel innvandrere i befolkningen i bydel Østensjø og i Oslo totalt. 2021. 

 Andel innvandrere 

Bydel Østensjø 19 % 

Oslo i alt 25 % 

 

• Den fire største innvandrergruppene i Bydel Østensjø er fra Polen (1,9 prosent av bydelens 

innbyggere), Pakistan (1,3 prosent), Sverige og Somalia (begge 0,9 prosent).  

Tabell 251: De fire største innvandrergruppene i Bydel Østensjø. 2021. 

 
126 «Innvandrere» er her definert som personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte 
besteforeldre. 
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Innvandrere i Bydel Østensjø 

Polen 1,9 % 

Pakistan 1,3 % 

Sverige 0,9 % 

Somalia 0,9 % 

• De fire største gruppene norskfødte med innvandrerforeldre har foreldre fra Pakistan (1,2 

prosent av innbyggerne), Somalia (0,7 prosent), Marokko og Polen (begge 0,4 prosent).  

Tabell 252: De fire største gruppene av norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel Østensjø, som andel av 
befolkningen. 2021. 

 
Norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel 
Østensjø 

Pakistan 1,2 % 

Somalia 0,7 % 

Marokko 0,4 % 

Polen 0,4 % 

• 20,1 prosent av de norskfødte innbyggerne under 16 år i Bydel Østensjø har foreldre som 

begge er fra et annet opprinnelsesland enn Norge. Andelen i Oslo totalt er 26,5 prosent.  

• Sysselsettingsandelen127 i Bydel Østensjø er 69,8 prosent, litt høyere enn i Oslo totalt, der 

sysselsettingsandelen er 68,4 prosent.  

Tabell 253: Sysselsettingsandelen i Bydel Østensjø og i Oslo totalt, fordelt på kjønn. 2020. 

 
Andel 
sysselsatte 
totalt Menn Kvinner 

Bydel Østensjø 69,8 % 71,6 % 68,0 % 

Oslo i alt 68,4 % 69,8 % 66,9 % 

 

• 8,4 prosent av husholdningene i bydel Østensjø hadde lav inntekt128 (korrigert for formue) i 

2019. Andelen er lavere enn for Oslo totalt (12,9 prosent).  

• Andelen av befolkningen i alderen 18–66 år som er uføre, er 7,5 prosent. I Oslo totalt er 6,2 

prosent av befolkningen uføre.  

• 15,6 prosent av innbyggerne mellom 30 og 59 i Bydel Østensjø har lav utdanning129. I Oslo 

totalt har 17,4 prosent av befolkningen lav utdanning.  

Tabell 254: Andel personer med lav utdanning i alderen 30–59 år i Bydel Østensjø og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel personer 30–59 år 
med lav utdanning 

Bydel Østensjø 15,6 % 

 
127 Sysselsettingsandel viser til prosent av antall bosatte i aldersgruppen 15–74 år som er sysselsatt, uavhengig av 
arbeidssted. Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i 
referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet 
permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på 
sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den 
internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. 
128 Lav inntekt er definert som at husholdningens inntekt etter skatt per forbruksenhet er under 60 prosent av 
medianinntekten for Oslo. 
129 Lav utdanning omfatter personer med kun grunnskole, ingen eller uoppgitt utdanning. 
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Oslo i alt 17,4 % 

 

• 83,4 prosent av elevene i Bydel Østensjø som har startet videregående opplæring, har 

fullført innen to år etter normert tid (i 2019). Andelen er høyere enn i Oslo totalt, som ligger 

på 80,5 prosent.  

Tabell 255: Andel som har fullført og bestått videregående opplæring innen to år etter normert tid i Bydel 
Østensjø og i Oslo totalt. 2019. 

 
Fullført og bestått videregående 
opplæring innen to år etter normert 
tid 

Bydel Østensjø 83,4 % 

Oslo i alt 80,5 % 

 

• I 2020 var det 23 353 husholdninger i Bydel Østensjø. Av disse var 64 prosent uten barn, 

mens 36 prosent var med barn.  

• Bydel Østensjø har en høyere andel husholdninger med barn enn Oslo som helhet (27 

prosent). Bydelen ligger i midtre sjikt blant bydelene med hensyn til andel husholdninger 

med barn.  

 

Tabell 256: Andel husholdninger med og uten barn i Bydel Østensjø og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel 
husholdninger uten 
barn 

Andel husholdninger 
med barn 

Bydel Østensjø 64 % 36 % 

Oslo i alt 73 % 27 % 

 

Sosialhjelp 
Tallene i denne delen er hentet fra Velferdsetatens database, der ikke annet er oppgitt. 

Sosialhjelpstallene for 2021 er til og med august. 

• I 2020 mottok 1 122 forskjellige personer sosialhjelp i Bydel Østensjø. Dette er 45 færre enn i 

2019 og 131 færre enn i 2018.  
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Figur 94: Antall sosialhjelpsmottakere per år i Bydel Østensjø. 2018–2020. 

• Fra januar til august i 2021 var det i snitt 450 personer som mottok sosialhjelp hver måned i 

Bydel Østensjø. Dette er 47 færre per måned enn i 2020, og 64 færre enn i 2018. 

 

Figur 95: Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottakere per måned i Bydel Østensjø. 2019–2021. 

• I løpet av 2020 mottok 3,3 prosent av innbyggerne i alderen 18–66 år i Bydel Østensjø 

sosialhjelp. Den tilsvarende andelen for Oslo kommune var 4,0 prosent. 

• Andelen av den voksne befolkningen som mottar sosialhjelp i Bydel Østensjø har gått litt ned 

i perioden 2018–2020.  

Tabell 257: Andel sosialhjelpsmottakere blant befolkningen i alderen 18–66 år i Bydel Østensjø og i Oslo totalt. 
2018–2020. 

 
 Andel sosialhjelpsmottakere 18–66 

år   
2018 2019 2020 

Bydel Østensjø 3,8 % 3,5 % 3,3 % 

Oslo i alt 4,2 % 4,0 % 4,0 % 
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• Det er seks delbydeler i Bydel Østensjø. Delbydel Skullerud hadde høyest andel mottakere av 

sosialhjelp i 2019, med 3,9 prosent (gjelder befolkningen mellom 20 og 66 år). Deretter 

følger delbydel Bøler med 3,7 prosent og delbydel Godlia med 3,5 prosent. I de øvrige 

delbydelene mottok mindre enn 3 prosent av befolkningen sosialhjelp i 2019. Andelen var 

lavest i delbydel Oppsal (2,0 prosent). 

• Brutto gjennomsnittlig månedlig utbetaling per person i Bydel Østensjø er 12 678 kr så langt 

i 2021 (per august måned). Beløpet er ganske likt som i de to foregående årene.  

• Gjennomsnittlig månedlige brutto utbetalinger i Bydel Østensjø ligger omtrent på samme 

nivå som Oslo som helhet.  

 

Figur 96: Brutto gjennomsnittlig månedlig utbetaling per mottaker i Bydel Østensjø og i Oslo totalt. 2019–2021. 

• Medianen130 for månedlige brutto utbetalinger per mottaker i Bydel Østensjø i 2021 ligger 

på 10 782 kr, noe som er 15 prosent lavere enn gjennomsnittlig brutto utbetalinger per 

mottaker per måned. Dette tyder på at det er noen mottakere som mottar spesielt mye 

sosialhjelp, og dermed trekker gjennomsnittet opp. At gjennomsnittlig brutto utbetaling per 

mottaker per måned er høyere enn medianen er noe som gjelder også for alle de andre 

bydelelene i Oslo, av samme årsak, og er derfor helt vanlig når det gjelder sosialhjelp. 

• Median månedlig brutto utbetaling i Bydel Østensjø er omtrent som for Oslo som helhet. 

Tabell 258: Median utbetaling per mottaker per måned i Bydel Østensjø og i Oslo totalt. 2021. 

 
Median utbetaling per 
mottaker per måned 

Østensjø 10 782 kr 

Oslo i alt 10 980 kr 

 

• I Bydel Østensjø ligger andelen mottakere av sosialhjelp som er under 30 år på 13 prosent 

ved utgangen av august i 2021. Ingen andre bydeler har en så lav andel unge mottakere i 

2021. I Oslo totalt er andelen 20 prosent per august 2021.  

Tabell 259: Andel sosialhjelpsmottakere under 30 år og 30 år eller mer i Bydel Østensjø. 2019–2021. 

 
130 Medianen den verdien som ligger midt i det statistiske materialet. 
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  2019 2020 2021 

Andel under 30 i Østensjø 16 % 14 % 13 % 

Andel 30 år + i Østensjø 85 % 86 % 87 % 

 

• 60 prosent av mottakerne av sosialhjelp i Bydel Østensjø i 2021 er innvandrere131. Andel 

innvandrere blant mottakerne av økonomisk sosialhjelp i Oslo sett under ett så langt i 2021 

har vært på 63 prosent. 

Tabell 260: Andel sosialhjelpsmottakere som er norske og innvandrere i Bydel Østensjø. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel norske 47 % 45 % 40 % 

Andel innvandrere 53 % 55 % 60 % 

 

• Av alle mottakerne av sosialhjelp i Bydel Østensjø, har det i hver måned i 2021 i 

gjennomsnitt vært 51 prosent enslige uten barn, 29 prosent enslige med barn, 8 prosent gift 

eller samboende uten barn og 13 prosent gift eller samboende med barn.  

• Bydel Østensjø har en litt lavere andel enslige mottakere uten barn og en litt høyere andel 

enslige mottakere med barn enn Oslo som helhet. 

Tabell 261: Andel sosialhjelpsmottakere fordelt på husholdningstype i Bydel Østensjø og i Oslo totalt. 2021. 

  Østensjø Oslo i alt 

Andel:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  51 % 58 % 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  29 % 23 % 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  8 % 9 % 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  13 % 10 % 

- mottakere per måned totalt 100 % 100 % 

Antall:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  228 5 051 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  129 1 988 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  35 775 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  57 886 

- mottakere per måned i gjennomsnitt 450 8 700 

 

• Andel langtidsmottakere, dvs. personer som har mottatt sosialhjelp i mer enn seks måneder 

sammenhengende, ligger i 2021 på 63 prosent i Bydel Østensjø. I Oslo totalt er 59 prosent av 

mottakerne langtidsmottakere.  

• Gjennomsnittlig varighet av sosialhjelpsmottak i Bydel Østensjø er 22 måneder, tre måneder 

mer enn i Oslo totalt132.  

 
131 Innvandrere er her definert som at de har et annet opprinnelsesland enn Norge. For personer med ukjent 
opprinnelsesland er statsborgerskap bruk. Dette er en litt annen definisjon enn det vi bruker lenger opp, og som er laget av 
SSB. Ettersom det ikke blir registrert i Fasit hvor mottakeres foreldre og besteforeldre kommer fra, lar det seg ikke gjøre å 
bruke helt samme definisjon som SSB her. 
132 Varighet på økonomisk sosialhjelp målt som gjennomsnitt er svært skjevfordelt, med et fåtall mottakere med svært høy 
varighet som trekker opp gjennomsnittet. Det er kun om lag 10–15 prosent av mottakerne som på et gitt tidspunkt har 
varighet som ligger likt med, eller høyere enn gjennomsnittet. 
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• Medianen for Østensjø ligger på 12 måneder, noe som tyder på at det er noen mottakere 

som mottar sosialhjelp spesielt lenge, og dermed trekker gjennomsnittet opp. Dette er på 

ingen måte unikt for Bydel Østensjø, men tvert imot tilfelle i samtlige bydeler fordi enkelte 

personer mottar sosialhjelp i svært lang tid. Median varighet for Oslo er 10 måneder.  

• Mottakere av sosialhjelp i Bydel Østensjø har lengre varighet enn det som gjelder for Oslo 

som helhet målt både i andel langtidsmottakere, gjennomsnittlig og median varighet.  

Tabell 262: Antall langtidsmottakere av sosialhjelp, gjennomsnittlig varighet og median varighet i Bydel Østensjø 
og i Oslo totalt. 2021. 

 
Østensjø Oslo i alt 

Andel langtidsmottakere (over 6 mnd.) 63 % 59 % 

Gjennomsnittlig varighet 22 mnd. 19 mnd. 

Median varighet 12 mnd. 10 mnd. 

 

• Andelen sosialhjelpsmottakere i Bydel Østensjø som mottar statlig bostøtte ligger på 37 

prosent og er på nivå med andelen i Oslo totalt, som er 36 prosent.  

• Av Oslos 11 478 kommunale boliger ligger 801, det vil si 7 prosent, i Bydel Østensjø i 2021 

(kilde: Oslo statistikkbank).  

• Kvadratmeterprisen på omsatte boliger lå i 2019 på 58 663 kr i Bydel Østensjø. Det er i nedre 

sjikt blant bydelene i Oslo. I Oslo totalt var kvadratmeterprisen på omsatte boliger 72 342 

kroner. Kvadratmeterprisen i Bydel Østensjø var dermed 19 prosent lavere enn i Oslo totalt.  

• De høyeste kvadratmeterprisene på omsatte boliger i 2019 var i sentrumsbydelene, som 

gjenspeiler boligmassen hvor mindre leiligheter ofte har en høyere kvadratmeterpris enn for 

eksempel større eneboliger og tomannsboliger. 

 

  



Velferdsetaten 

151 
 

Introduksjonsprogrammet 
Tallene i denne delen er hentet fra Socio. 

• Bydel Østensjø bosatte 9 tilskuddsberettigede flyktninger i 2020.  

• Kvoten for 2021 er 24 flyktninger. Så langt i 2021 har bydelen bosatt 8 flyktninger. I tillegg 

kommer eventuelle tilskuddsberettigede flyktninger som er selvbosettere, 

sekundærbosettere133 eller familiegjenforente. 

• I 2020 var det 54 aktive deltakere i introduksjonsprogrammet i Bydel Østensjø. 6 nye 

deltakere startet i program dette året, mens 17 avsluttet. 

Tabell 263: Antall deltakere på introduksjonsprogrammet i 2020, antall deltakere med oppstart i 2020 og antall 
deltakere med avslutning i 2020 i Bydel Østensjø og i Oslo totalt. 

 

 

 

• Blant dem som avsluttet program i Bydel Østensjø, var andelen som hadde overgang til 

arbeid eller utdanning 63 prosent i 2018, 71 prosent i 2019 og 65 prosent i 2020. 

Resultatene bør tolkes med en viss varsomhet, for på bydelsnivå er statistikkgrunnlaget lite 

da antallet deltakere per år per bydel er begrenset, og små endringer i antall kan gi relativt 

store endringer målt i prosent.  

Tabell 264: Antall og andel deltakere på introduksjonsprogrammet som ved avslutning gikk til arbeid og/eller 
utdanning i Bydel Østensjø og i Oslo totalt. 2018–2020. 

 
2018 2019 2020 

 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 

Østensjø 19 63 % 63 71 % 17 65 % 

Hele Oslo 557 64 % 714 69 % 404 55 % 

 

  

 
133 Sekundærbosettere betyr bosatt fra annen kommune. Eventuelle flyttinger internt i Oslo kommer i tillegg. 

 
Antall 
deltakere i 
2020 

Oppstart 
2020 

Avsluttet i 
2020 

Østensjø 54 6 17 

Oslo 1 091 156 404 
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Kvalifiseringsprogrammet  
Dataene om kvalifiseringsprogrammet (KVP) er hentet fra LIV-databasen134.  

Antall unike deltakere i KVP 

• I 2020 deltok 122 forskjellige personer i KVP i Bydel Østensjø. Antallet var omtrent som 

årene før.  

Tabell 265: Antall unike deltakere i KVP i Bydel Østensjø og Oslo totalt, 2018–2020 

Bydel 2018 2019 2020 

Østensjø 119 117 122 

Oslo i alt 2 405 2 286 2 219 

 

Gjennomsnittlig antall deltakere per måned 

• I 2020 var det i snitt 88 deltakere i program hver måned. Gjennomsnittlig antall deltakere 

sier noe om hvor mange som er i program til enhver tid, ikke noe om hvor mange som 

starter eller fullfører.  

• Gjennomsnittlig antall deltakere per måned er litt høyere enn forventningstallet i 2021. I 

Oslo totalt er gjennomsnittlig antall deltakere per måned litt lavere enn forventet.  

Tabell 266: Gjennomsnittlig antall deltakere i KVP per måned, 2018–2020. Bydel Østensjø og Oslo totalt. 
Forventningstall for 2018 og 2020.  

 

 

 

 

 

Kjønnsfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• To tredeler av deltakerne som startet KVP i 2020 var kvinner. I årene før startet også en 

overvekt av kvinner. Det er få som starter i KVP hvert år, og prosenter av små tall må tolkes 

med forsiktighet.  

• I Oslo totalt har det også startet flere kvinner enn menn i KVP de siste tre årene. 

 

  

Tabell 267: Antall personer som startet i KVP fordelt på kjønn, 2018–2020, Bydel Østensjø og  Oslo totalt. 

Bydel Kjønn 2018 2019 2020 

Østensjø Kvinne 19 32 19 

Mann 16 13 9 

I alt 35 45 28 
  

Oslo i alt Kvinne 543 419 344 

Mann 422 329 240 

 
134 Vi har hentet ut tall fra Fagsystemet Fasit som ligger i LIV-databasen. Dataene vil snart lastes opp i Velferdsetatens VEL-
database.  

Bydel Gjennomsnittlig antall  
deltakere per måned 

2018 2019 2020 

Østensjø Reelt 76 86 88 

Forventet 87  79 
  

Oslo totalt Reelt 1 476 1 606 1 599 

Forventet 1 700 
 

1 700 
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I alt 965 748 584 

 

 

Figur 97: Fordelingen av kjønn (prosent) blant personer som startet i KVP i 2018–2020. Bydel Østensjø og Oslo 
totalt. 

 

Aldersfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• Blant dem som har startet KVP i Bydel Østensjø i perioden 2018–2020, var 41 prosent 45 år 

eller mer. Det er en betydelig høyere andel enn i Oslo totalt, der 24 prosent var i denne 

aldersgruppen.  

Tabell 268: Aldersfordeling blant personer som har begynt i KVP i Bydel Østensjø og Oslo i perioden 2018–2020.  

Bydel 19–29 år 30–44 år 45 år eller mer Totalt 

Østensjø 18 46 44 108 

Oslo i alt 465 1 273 559 2 297 

 

Figur 98: Aldersfordeling (prosent) blant personer som har begynt i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Østensjø og 
Oslo totalt.  
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Statsborgerskap blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• I Bydel Østensjø hadde 49 prosent av dem som startet i KVP i perioden 2018–2020 

utenlandsk eller ikke registrert statsborgerskap. I Oslo totalt gjelder dette 46 prosent.  

Tabell 269: Statsborgerskap blant deltakere som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Østensjø og Oslo i alt 

Bydel Norsk Utenlandsk eller  
ikke registrert 

Alle 

Østensjø 55 53 108 

Oslo i alt 1 250 1 047 2 297 

 

 

Figur 99: Statsborgerskap (i prosent) blant personer som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Østensjø og 
Oslo i alt.  

 

Livssituasjon ved avsluttet program 

• Av de 33 som avsluttet KVP i Bydel Østensjø i 2020 var 23 i arbeid eller skole/utdanning ved 

avsluttet program. De andre hadde en annen status, som kan innebære utsettelse av 

program. Muligheten til å sette deltakere i midlertidig avbrudd ble innført i Fasit i slutten av 

oktober 2019. Tallene for 2020 er derfor ikke direkte sammenliknbare med tallene for årene 

før. 

• I 2018, før nye regler om midlertidig avbrudd inntraff, var 79 prosent av deltakerne i Bydel 

Østensjø i arbeid eller skole/utdanning ved endt program, mens dette gjaldt 61 prosent i 

Oslo totalt. Siden det er få som avslutter KVP i hver bydel, må tallene tolkes med 

forsiktighet.  

Tabell 270: Livssituasjon ved avsluttet program blant personer som avsluttet KVP i Bydel Østensjø og Oslo i alt, 
2018–2020135 

Bydel Livssituasjon ved avsluttet program 2018 2019 2020 

Østensjø Arbeid eller skole/utdanning 38 15 23 

Annet 10 7 10 

I alt 48 21 33 
  

 
135 Kategorien «Arbeid eller skole/utdanning» inkluderer også arbeid med lønnstilskudd og tilrettelagt arbeid. Kategorien 
«Annet» inkluderer også aktive arbeidssøkere, mottak av dagpenger og oppstart i nytt KVP.  
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Oslo i alt Arbeid eller skole/utdanning 483 369 300 

Annet 307 231 259 

I alt 790 600 559 

 

 

Figur 100: Livssituasjon ved avsluttet program (i prosent) blant personer som avsluttet KVP i Bydel Østensjø og 
Oslo i alt, 2018–2020.  
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Bydel Nordstrand 
Bydel Nordstrand kjennetegnes ved at det er en bydel med mange relativt velstående mennesker, og 

at bydelen på mange vis ligner mer på vestkantbydelene Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker enn på 

nabobydelene i Oslo sør og øst. Det er en bydel med forholdsvis høye boligpriser og mange 

barnefamilier, og sammenlignet med mange andre bydeler relativt få innvandrere – og da særlig få 

ikke-vestlige innvandrere – og et moderat antall mottakere av økonomisk sosialhjelp.  

Generelt om bydelen 
Tallene i denne delen er hentet fra Oslo kommunes statistikkbank og Bydelsfakta – statistikk om 

befolkning, levekår og boforhold. 

• I 2021 bor det 52 583 personer i Bydel Nordstrand. Dette gjør bydelen til den femte mest 

folkerike bydelen i Oslo. 

• Som andre bydeler utenfor sentrum har Bydel Nordstrand en litt større andel barn og unge 

under 20 år enn det som er gjennomsnittet for kommunen, Bydelen har også en lavere andel 

personer i alderen mellom 20 og 40 år enn gjennomsnittet for Oslo. 

 

Figur 101: Aldersfordeling i befolkningen i Bydel Nordstrand og i Oslo totalt. 2021. 

• Bydel Nordstrand har en lavere andel innvandrere enn Oslo som helhet, med 15 prosent 

innvandrere mot 25 prosent.136 Dette er den laveste andelen av samtlige bydeler i Oslo. 

Tabell 271: Andel innvandrere i befolkningen i bydel Nordstrand og i Oslo totalt. 2021. 

 Andel innvandrere 

Bydel Nordstrand 15 % 

Oslo i alt 25 % 

 

• Det bor mennesker med et stort antall ulike opprinnelsesland i bydelen. De to største 

innvandrergruppene i Bydel Nordstrand kommer fra Polen og Sverige. Selv om de er de 

største gruppene, utgjør de imidlertid bare hhv. 1,8 og 1,3 prosent av bydelens innbyggere. 

Deretter følger minoritetsgrupper fra flere ulike opprinnelsesland som alle utgjør om lag 0,5 

prosent av bydelens innbyggere, som Litauen, Somalia, Filippinene, Danmark og Iran.  

 
136 «Innvandrere» er her definert som personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte 
besteforeldre. 

http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/
https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/
https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/
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Tabell 272: De fem største innvandrergruppene i Bydel Nordstrand. 2021. 

 
Innvandrere i Bydel Nordstrand 

Polen 1,80 % 

Sverige 1,30 % 

Litauen 0,53 % 

Somalia 0,53 % 

Filippinene 0,50 % 

 

• Den største gruppen norskfødte med innvandrerforeldre har foreldre fra Somalia. Denne 

gruppen utgjør 0,4 prosent av innbyggertallet. Deretter kommer norskfødte med foreldre fra 

Pakistan (0,3 prosent), og norskfødte med foreldre fra Polen (0,2 prosent). I alt 9,7 prosent 

av de norskfødte innbyggerne under 16 år i bydelen har foreldre som begge er fra et annet 

opprinnelsesland enn Norge. Gjennomsnittet i Oslo er 26,5 prosent.  

Tabell 273: De tre største gruppene av norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel Nordstrand, som andel av 
befolkningen. 2021. 

 
Norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel 
Nordstrand 

Somalia 0,4 % 

Pakistan 0,3 % 

Polen 0,2 % 

 

• Sysselsettingsandelen137 ligger på 69,7 prosent i Bydel Nordstrand, og er litt høyere enn i 

Oslo som helhet, med 68,4 prosent.  

 

Tabell 274: Sysselsettingsandelen i Bydel Nordstrand og i Oslo totalt, fordelt på kjønn. 2020. 

 
Andel 
sysselsatte 
totalt Menn Kvinner 

Bydel Nordstrand 69,7 % 71,1 % 68,4 % 

Oslo i alt 68,4 % 69,8 % 66,9 % 

 

• 8,1 prosent av husholdningene i bydel Nordstrand hadde lav inntekt138 (korrigert for formue) 

i 2019. Dette var nest lavest i Oslo dette året, etter Bydel Ullern med 7,4 prosent. Det 

tilsvarende tallet for Oslo som helhet var 12,9 prosent. 

• Andel uføre ligger på 6,0 prosent i Bydel Nordstrand, mot 6,2 prosent i Oslo som helhet. 

 
137 Sysselsettingsandel viser til prosent av antall bosatte i aldersgruppen 15–74 år som er sysselsatt, uavhengig av 
arbeidssted. Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i 
referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet 
permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på 
sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den 
internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. 
138 Lav inntekt er definert som at husholdningens inntekt etter skatt per forbruksenhet er under 60 prosent av 
medianinntekten for Oslo. 



Velferdsetaten 

158 
 

• Det er en betydelig lavere andel med lav utdanning139 i Bydel Nordstrand enn i Oslo som 

helhet når vi ser på aldersgruppen 30–59 år. Kun bydelene Vestre Aker, Nordre Aker og 

Ullern hadde en enda lavere slik andel. 

Tabell 275: Andel personer med lav utdanning i alderen 30–59 år i Bydel Nordstrand og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel personer 30–59 år 
med lav utdanning 

Bydel Nordstrand 11,4 % 

Oslo i alt 17,4 % 

 

• Det er en høyere andel av elevene i videregående skole som har fullført og bestått 

utdanningen i Bydel Nordstrand (87,7 prosent) enn i Oslo som helhet (80,5 prosent). Kun 

bydelene Vestre Aker, Ullern og Nordre Aker har enda litt høyere andeler. 

Tabell 276: Andel som har fullført og bestått videregående opplæring innen to år etter normert tid i Bydel 
Nordstrand og i Oslo totalt. 2019. 

 
Fullført og bestått videregående 
opplæring innen to år etter normert 
tid 

Bydel Nordstrand 87,7 % 

Oslo i alt 80,5 % 

 

• Det er 23 327 husholdninger i Nordstrand. Av disse er 37 prosent barnefamilier. For Oslo 

som helhet er 27 prosent av husholdningene barnefamilier. 

Tabell 277: Andel husholdninger med og uten barn i Bydel Nordstrand og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel 
husholdninger uten 
barn 

Andel husholdninger 
med barn 

Bydel Nordstrand 63 % 37 % 

Oslo i alt 73 % 27 % 

 

Sosialhjelp 
Tallene i denne delen er hentet fra Velferdsetatens database, der ikke annet er oppgitt. 

Sosialhjelpstallene for 2021 er til og med august. 

• Det var liten oppgang i antall sosialhjelpsmottakere per år på 15 personer fra 2018 til 2019 i 

Bydel Nordstrand. Fra 2019 til 2020 var det en ytterligere økning på 58 personer. 

 

 
139 Lav utdanning omfatter personer med kun grunnskole, ingen eller uoppgitt utdanning. 
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Figur 102: Antall sosialhjelpsmottakere per år i Bydel Nordstrand. 2018–2020. 

 

• I 2019 var det 312 mottakere i gjennomsnitt per måned i Bydel Nordstrand. I 2020 var det 

314, mens det til og med august 2021 har vært 291 mottakere i snitt per måned. 

 

 

Figur 103: Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottakere per måned i Bydel Nordstrand. 2019–2021. 

• I løpet av 2020 mottok 2,6 prosent av innbyggerne i alderen 18–66 år i Bydel Nordstrand 

sosialhjelp. Den tilsvarende andelen for Oslo kommune var 4,0 prosent. I 2019 lå andelen 

sosialhjelpsmottakere i Bydel Nordstrand på 2,4 prosent. Denne andelen varierer noe 

mellom de seks delbydelene i bydelen, men det er ingen bydeler som lå veldig mye over 

nivået for bydelen sett under ett. Høyest i 2019 lå delbydelen Simensbråten hvor 2,9 prosent 

av innbyggerne i alderen 18–66 år mottok økonomisk sosialhjelp minst én gang i 2019, og 

lavest lå delbydel Nordstrand med 1,6 prosent. 

Tabell 278: Andel sosialhjelpsmottakere blant befolkningen i alderen 18–66 år i Bydel Nordstrand og i Oslo totalt. 
2018–2020. 

 
 Andel sosialhjelpsmottakere 18–66 

år   
2018 2019 2020 
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Bydel Nordstrand 2,4 % 2,4 % 2,6 % 

Oslo i alt 4,2 % 4,0 % 4,0 % 

 

• Brutto gjennomsnittlig månedlig utbetaling per person i Bydel Nordstrand er 11 283 kr så 

langt i 2021 (per august måned). Dette er om lag uendret fra 2020, da dette beløpet lå på 11 

208 kr.  

• Gjennomsnittlig månedlige brutto utbetalinger i Bydel Nordstrand ligger på et lavere nivå 

enn for Oslo som helhet, og var per august det laveste beløpet av samtlige bydeler i Oslo i 

2021. 

 

 

Figur 104: Brutto gjennomsnittlig månedlig utbetaling per mottaker i Bydel Nordstrand og i Oslo totalt. 2019–
2021. 

• Medianen140 for månedlige brutto utbetalinger per mottaker i Bydel Nordstrand i 2021 ligger 

på 9 269 kr, noe som er 18 prosent lavere enn gjennomsnittlig brutto utbetalinger per 

mottaker per måned. Dette tyder på at det er noen mottakere som mottar spesielt mye 

sosialhjelp, og dermed trekker gjennomsnittet opp. At gjennomsnittlig brutto utbetaling per 

mottaker per måned er høyere enn medianen er noe som gjelder også for alle de andre 

bydelelene i Oslo, av samme årsak, og er derfor helt vanlig når det gjelder sosialhjelp. 

Tabell 279: Median utbetaling per mottaker per måned i Bydel Nordstrand og i Oslo totalt. 2021. 

 
Median utbetaling per 
mottaker per måned 

Nordstrand 9 269 kr 

Oslo i alt 10 980 kr 

 

• I bydel Nordstrand ligger andelen mottakere av sosialhjelp som er under 30 år på 20 prosent 

så langt i 2021. Dette er på linje med andelen i 2019, og litt lavere enn i 2020. 

Tabell 280: Andel sosialhjelpsmottakere under 30 år og 30 år eller mer i Bydel Nordstrand. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel under 30 i Nordstrand 20 % 23 % 20 % 

Andel 30 år + i Nordstrand 80 % 77 % 80 % 

 
140 Medianen den verdien som ligger midt i det statistiske materialet. 
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• 52 prosent av mottakerne av sosialhjelp i 2021 er innvandrere141. Dette er en litt høyere 

andel enn i de to foregående årene. Innvandrere utgjør som nevnt tidligere 15 prosent av 

befolkningen i bydelen, noe som er den laveste andelen av samtlige bydeler i Oslo. Andel 

innvandrere blant mottakerne av økonomisk sosialhjelp i Oslo sett under ett så langt i 2021 

har vært på 63 prosent. 

Tabell 281: Andel sosialhjelpsmottakere som er norske og innvandrere i Bydel Nordstrand. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel norske 51 % 53 % 48 % 

Andel innvandrere 49 % 47 % 52 % 

 

• Av alle mottakerne av sosialhjelp i Bydel Nordstrand, har det i hver måned i 2021 i 

gjennomsnitt vært 63 prosent enslige uten barn, 20 prosent enslige med barn, 9 prosent gift 

eller samboende uten barn og 8 prosent gift eller samboende med barn. Andelen 

sosialhjelpsmottakere som er enslige og uten barn i bydel Nordstrand er litt høyere enn i 

Oslo som helhet, med 63 mot 58 prosent. Andelen som har barn er litt lavere enn i Oslo sett 

under ett, med 28 mot 33 prosent. 

Tabell 282: Andel sosialhjelpsmottakere fordelt på husholdningstype i Bydel Nordstrand og i Oslo totalt. 2021. 

  Nordstrand Oslo i alt 

Andel:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  63 % 58 % 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  20 % 23 % 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  9 % 9 % 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  8 % 10 % 

- mottakere per måned totalt 100 % 100 % 

Antall:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  184 5 051 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  58  1 988 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  26 775 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  24  886 

- mottakere per måned i gjennomsnitt 291 8 700 

 

• Andel langtidsmottakere, dvs. personer som har mottatt sosialhjelp i mer enn seks måneder, 

ligger i 2021 på 50 prosent i Nordstrand. Gjennomsnittlig varighet av sosialhjelpsmottak i 

Bydel Nordstrand er 16 måneder, mens tilsvarende tall for Oslo er 19 måneder142. Medianen 

for Nordstrand ligger på 6 måneder, noe som tyder på at det er noen mottakere som mottar 

sosialhjelp spesielt lenge, og dermed trekker gjennomsnittet opp. Dette er på ingen måte 

unikt for Bydel Nordstrand, men tvert imot tilfelle i samtlige bydeler fordi enkelte personer 

 
141 Innvandrere er her definert som at de har et annet opprinnelsesland enn Norge. For personer med ukjent 
opprinnelsesland er statsborgerskap bruk. Dette er en litt annen definisjon enn det vi bruker lenger opp, og som er laget av 
SSB. Ettersom det ikke blir registrert i Fasit hvor mottakeres foreldre og besteforeldre kommer fra, lar det seg ikke gjøre å 
bruke helt samme definisjon som SSB her. 
142 Varighet på økonomisk sosialhjelp målt som gjennomsnitt er svært skjevfordelt, med et fåtall mottakere med svært høy 
varighet som trekker opp gjennomsnittet. Det er kun om lag 10–15 prosent av mottakerne som på et gitt tidspunkt har 
varighet som ligger likt med, eller høyere enn gjennomsnittet. 
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mottar sosialhjelp i svært lang tid. Median varighet for Oslo er 10 måneder. 

Sosialhjelpsmottakere i Bydel Nordstrand mottar dermed sosialhjelp om lag tre eller fire 

måneder kortere enn i Oslo sett under ett, avhengig av om du måler det som 

gjennomsnittlig varighet eller med median. 

Tabell 283: Antall langtidsmottakere av sosialhjelp, gjennomsnittlig varighet og median varighet i Bydel 
Nordstrand og i Oslo totalt. 2021. 

 
Nordstrand Oslo i alt 

Andel langtidsmottakere (over 6 mnd.) 50 % 59 % 

Gjennomsnittlig varighet 16 mnd. 19 mnd. 

Median varighet 6 mnd. 10 mnd. 

 

• Andelen sosialhjelpsmottakere i Bydel Nordstrand som mottar statlig bostøtte ligger 

omtrent 11 prosentpoeng høyere enn i Oslo som helhet. I 2021 er det 36 prosent av 

mottakerne i Oslo som mottar statlig bostøtte, mens andelen i Nordstrand er 47 prosent.  

• Av Oslos 11 478 kommunale boliger ligger 420 – fire prosent – i Bydel Nordstrand i 2021 

(kilde: Oslo statistikkbank). 

• Kvadratmeterprisen på omsatte boliger lå i 2019 på 63 734 kr i Bydel Nordstrand. Dette er 

12 prosent lavere enn for Oslo som helhet, der kvadratmeterprisen var 72 342 kr dette året 

(kilde: Oslo statistikkbank). Det var også lavere enn i bydelene Vestre Aker, Nordre Aker og 

Ullern. De høyeste kvadratmeterprisene på omsatte boliger i 2019 var i sentrumsbydelene, 

som gjenspeiler boligmassen hvor mindre leiligheter ofte har en høyere kvadratmeterpris 

enn for eksempel større eneboliger og tomannsboliger, og i Bydel Nordre Aker. 

 

Introduksjonsprogrammet 
Tallene i denne delen er hentet fra Socio. 

• Bydel Nordstrand bosatte 20 tilskuddsberettigete flyktninger i 2020. Kvoten for 2021 er 17 

flyktninger. Så langt i 2021 har bydelen bosatt 1 flyktning. I tillegg kommer eventuelt 

tilskuddsberettigete flyktninger som er selvbosettere, sekundærbosettere143 eller 

familiegjenforente. 

• I 2020 var det 54 aktive deltakere i introduksjonsprogrammet i Bydel Nordstrand. 12 nye 

deltakere startet i program dette året, mens 19 avsluttet programmet. 

Tabell 284: Antall deltakere på introduksjonsprogrammet i 2020, antall deltakere med oppstart i 2020 og antall 
deltakere med avslutning i 2020 i Bydel Nordstrand og i Oslo totalt. 

 

 

 

• Blant de som avsluttet program i Bydel Nordstrand, var andelen som hadde overgang til 

arbeid og utdanning 56 prosent i 2018, 57 prosent i 2019 og 42 prosent under i 2020.  

• Andelen med overgang til arbeid og/eller utdanning var lavere i Bydel Nordstrand enn i Oslo 

som helhet både i 2018, 2019 og 2020. 

 
143 Sekundærbosettere betyr bosatt fra annen kommune. Eventuelle flyttinger internt i Oslo kommer i tillegg. 

 
Antall 
deltakere i 
2020 

Oppstart 
2020 

Avsluttet i 
2020 

Nordstrand 54 12 19 

Oslo 1 091 156 404 
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• På bydelsnivå er dette statistikkgrunnlaget lite da antallet deltakere per år per bydel er 

begrenset, og små endringer i antall kan gi relativt store endringer målt i prosent. 

Resultatene bør derfor tolkes med en viss varsomhet. 

Tabell 285: Antall og andel deltakere på introduksjonsprogrammet som ved avslutning gikk til arbeid og/eller 
utdanning i Bydel Nordstrand og i Oslo totalt. 2018–2020. 

 
2018 2019 2020 

 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 
Antall Andel i arbeid og 

utdanning 

Nordstrand 43 56 % 37 57 % 19 42 % 

Hele Oslo 557 64 % 714 69 % 404 55 % 

 

Kvalifiseringsprogrammet  
Dataene om kvalifiseringsprogrammet (KVP) er hentet fra LIV-databasen144. På bydelsnivå kan 

statistikkgrunnlaget være lite da antallet deltakere per år er begrenset, og små endringer i antall kan 

gi relativt store endringer målt i prosent. Resultatene bør derfor tolkes med en viss varsomhet. 

 

Antall unike deltakere i KVP 

• I perioden 2018–2020 har mer enn 60 unike personer deltatt i KVP i Bydel Nordstrand hvert 

år. I Oslo totalt har det vært mer enn 2 200 unike deltakere hvert år. Merk at noen av de 

samme personene vil delta i to eller flere av disse kalenderårene. 

Tabell 286: Antall unike deltakere i KVP i Bydel Nordstrand og Oslo totalt, 2018–2020 

Bydel 2018 2019 2020 

Nordstrand 69 65 64 

Oslo i alt 2 405 2 286 2 219 

 

Gjennomsnittlig antall deltakere per måned 

• Det var i gjennomsnitt 39 personer som deltok i KVP per måned i Bydel Nordstrand i 2020, 

mot 45 året før.  

• Gjennomsnittlig antall deltakere per måned i Nordstrand i 2018 og 2020 var litt lavere enn 

forventningstallet, som var henholdsvis 53 og 54 personer de to årene.  

• I Oslo totalt var det i snitt 1 599 deltakere i KVP hver måned i 2020. Forventningstallet var 

1700.  

Tabell 287: Gjennomsnittlig antall deltakere i KVP per måned, 2018–2020. Bydel Nordstrand og Oslo totalt. 
Forventningstall for 2018 og 2020.  

 
144 Vi har hentet ut tall fra Fagsystemet Fasit som ligger i LIV-databasen. Dataene vil snart lastes opp i Velferdsetatens VEL-
database.  

Bydel Gjennomsnittlig antall  
deltakere per måned 

2018 2019 2020 

Nordstrand Reelt 39 45 39 

Forventet 53 
 

54 
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Kjønnsfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• I 2020 startet 16 personer i KVP i Bydel Nordstrand. Av dem var 10 kvinner og 6 menn.  

• I Bydel Nordstrand var 63 prosent av dem som startet i KVP i 2020 kvinner, om lag det 

samme som i Oslo sett under ett (59 prosent). I Oslo totalt har kjønnsfordelingen vært 

ganske stabil de siste tre årene.  

 

 

 

Tabell 288: Antall personer som startet i KVP fordelt på kjønn, 2018–2020, Bydel Nordstrand og Oslo totalt. 

Bydel Kjønn 2018 2019 2020 

Nordstrand Kvinne 14 8 10 

Mann 11 8 6 

I alt 25 16 16 
  

Oslo i alt Kvinne 543 419 344 

Mann 422 329 240 

I alt 965 748 584 

 

 

Figur 105: Fordelingen av kjønn (prosent) blant personer som startet i KVP i 2018–2020. Bydel Nordstrand og Oslo 
totalt. 
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Aldersfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• I årene 2018–2020 har det begynt 57 unike personer i KVP i Bydel Nordstrand. Av dem var 8 

deltakere under 30 år. Om lag halvparten av deltakerne, 28 personer, var mellom 30 og 44 

år, mens 21 deltakere var 45 år eller eldre.  

• Sammenliknet med Oslo totalt, har Bydel Nordstrand en litt høyere andel deltakere over 45 

år og en litt lavere andel deltakere under 30 år blant personer som startet i KVP i 2018–

2020.  

Tabell 289: Aldersfordeling blant personer som har begynt i KVP i Bydel Nordstrand og Oslo i perioden 2018–2020.  

Bydel 19–29 år 30–44 år 45 år eller mer Totalt 

Nordstrand 8 28 21 57 

Oslo i alt 465 1 273 559 2 297 

 

 

Figur 106: Aldersfordeling (prosent) blant personer som har begynt i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Nordstrand 
og Oslo totalt.  

Statsborgerskap blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• Blant deltakerne som har startet i KVP i Bydel Nordstrand i perioden 2018–2020 er 53 

prosent norske statsborgere, mens 47 hadde utenlandsk statsborgerskap eller 

statsborgerskapet var ikke registrert. Den tilsvarende andelen for Oslo totalt er 54 og 46 

prosent, så omtrent identisk. 

Tabell 290: Statsborgerskap blant deltakere som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Nordstrand og Oslo i 
alt 

Bydel Norsk Utenlandsk Ukjent Alle 

Nordstrand 30 27 57 30 

Oslo i alt 1 250 1 047 2 297 1 250 
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Figur 107: Statsborgerskap (i prosent) blant personer som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Nordstrand 
og Oslo i alt.  

 

Livssituasjon ved avsluttet program 

• Resultater om livssituasjon ved avsluttet program må tolkes med forsiktighet. I slutten av 

oktober 2019 ble det mulig å sette deltakere i «midlertidig avbrudd» i Fasit. Resultatene for 

årene 2018–2020 er derfor ikke direkte sammenliknbare, men resultatene er 

sammenliknbare på tvers av bydelene.  

• I 2020 fullførte 33 personer KVP etter avtale i Bydel Nordstrand. Blant dem var 15 i arbeid145 

eller i skole/utdanning.  

• Andelen som avsluttet til arbeid eller skole/utdanning i Bydel Nordstrand var 33 prosent i 

2018, 40 prosent i 2019 og 45 prosent i 2020. Den tilsvarende andelen for Oslo i alt er 61, 62 

og 54 prosent.  

Tabell 291: Livssituasjon ved avsluttet program blant personer som avsluttet KVP i Bydel Nordstrand og Oslo i alt, 
2018–2020146 

Bydel Livssituasjon ved avsluttet program 2018 2019 2020 

Nordstrand Arbeid eller skole/utdanning 8 6 15 

Annet 16 9 18 

I alt 24 15 33 
  

Oslo i alt Arbeid eller skole/utdanning 483 369 300 

Annet 307 231 259 

I alt 790 600 559 

 

 
145 Kategorien «Arbeid eller skole/utdanning» inkluderer også arbeid med lønnstilskudd og tilrettelagt arbeid.  
146 Kategorien «Annet» inkluderer også aktive arbeidssøkere.  
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Figur 108: Livssituasjon ved avsluttet program (i prosent) blant personer som avsluttet KVP i Bydel Nordstrand og 
Oslo i alt, 2018–2020.   
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Bydel Søndre Nordstrand 
Bydel Søndre Nordstrand kjennetegnes ved flere barn og ungdommer blant innbyggerne, og en større 

andel barnefamilier enn Oslo som helhet. Dette gjenspeiles i at det også er en større andel 

barnefamilier som mottar sosialhjelp. Bydelen har videre en større andel innvandrere, en større andel 

innbyggere med lav utdanning og en lavere andel sysselsatte enn Oslo som helhet. Dette er 

kjennetegn som Bydel Søndre Nordstrand deler med bydelene i Groruddalen, selv om det også er 

forskjeller mellom disse bydelene. 

Generelt om bydelen 
Tallene i denne delen er hentet fra Oslo kommunes statistikkbank og Bydelsfakta – statistikk om 

befolkning, levekår og boforhold. 

• I 2021 bor det 39 097 personer i Bydel Søndre Nordstrand. 

• Bydelen har en større andel barn og unge under 20 år, og en lavere andel personer i alderen 

mellom 20 og 40 år enn Oslo som helhet. 

 

Figur 109: Aldersfordeling i befolkningen i Bydel Søndre Nordstrand og i Oslo totalt. 2021. 

• Bydel Søndre Nordstrand har en høyere andel innvandrere enn Oslo som helhet, med 37 

prosent innvandrere mot 25 prosent.147 Bydelen er blant de tre bydelene med høyest andel 

innvandrere i Oslo, sammen med Bydel Alna (også 37 prosent) og Bydel Stovner (39 

prosent). 

 

 

 

Tabell 292: Andel innvandrere i befolkningen i bydel Søndre Nordstrand og i Oslo totalt. 2021. 

 Andel 
innvandrere 

Bydel Søndre Nordstrand 37 % 

 
147 «Innvandrere» er her definert som personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte 
besteforeldre. 
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Oslo i alt 25 % 

 

• De tre største innvandrergruppene i Bydel Søndre Nordstrand kommer fra Pakistan, Polen og 

Somalia. De utgjør henholdsvis 7,1, 3,0 og 0,4 prosent av bydelens innbyggere.  

Tabell 293: De tre største innvandrergruppene i Bydel Søndre Nordstrand. 2021. 

 
Innvandrere i Bydel Søndre 
Nordstrand 

Pakistan 7,1 % 

Polen 3,0 % 

Somalia 2,4 % 

 

• Den største gruppen norskfødte med innvandrerforeldre har foreldre fra Pakistan. Denne 

gruppen utgjør 6,4 prosent av innbyggertallet. Deretter kommer norskfødte med foreldre fra 

Somalia (1,9 prosent) og norskfødte med foreldre fra Marokko (1,2 prosent).  

Tabell 294: De tre største gruppene av norskfødte med innvandrerforeldre i Bydel Søndre Nordstrand. 2021. 

 
Norskfødte med innvandrerforeldre i 
Bydel Søndre Nordstrand 

Pakistan 6,4 % 

Somalia 1,9 % 

Marokko 1,2 % 

 

• Norskfødte med to innvandrerforeldre utgjør 44,7 prosent av barn under 16 år i Bydel 

Søndre Nordstrand. I Oslo som helhet gjelder dette 26,5 prosent. 

• Sysselsettingsandelen148 ligger på 58,3 prosent i Bydel Søndre Nordstrand, ti prosentpoeng 

lavere enn i Oslo som helhet, med 68,4 prosent.  

 

Tabell 295: Sysselsettingsandelen i Bydel Søndre Nordstrand og i Oslo totalt, fordelt på kjønn. 2020. 

 
Andel 
sysselsatte 
totalt Menn Kvinner 

Bydel Søndre Nordstrand 58,3 % 61,7 % 55,0 % 

Oslo i alt 68,4 % 69,8 % 66,9 % 

 

• 17,2 prosent av husholdningene i bydel Søndre Nordstrand hadde lav inntekt149 (korrigert for 

formue) i 2019. Det tilsvarende tallet for Oslo som helhet er 12,9 prosent. 

• Andel uføre ligger på 9,8 prosent i Bydel Søndre Nordstrand, mot 6,2 prosent i Oslo som 

helhet. 

 
148 Sysselsettingsandel viser til prosent av antall bosatte i aldersgruppen 15–74 år som er sysselsatt, uavhengig av 
arbeidssted. Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i 
referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet 
permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på 
sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den 
internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. 
149 Lav inntekt er definert som at husholdningens inntekt etter skatt per forbruksenhet er under 60 prosent av 
medianinntekten for Oslo. 
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• Det er en større andel med lav utdanning150 i Bydel Søndre Nordstrand enn i Oslo som helhet 

når vi ser på aldersgruppen 30–59 år: 30,5 mot 17,4 prosent. Sammen med bydelene Alna 

(30,4 prosent), Grorud (30,8 prosent) og Stovner (36,1 prosent) har Søndre Nordstrand den 

høyeste andelen innbyggere med lav utdanning i alderen 30–59 år. 

Tabell 296: Andel personer med lav utdanning i alderen 30–59 år i Bydel Søndre Nordstrand og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel personer 30–59 år 
med lav utdanning 

Bydel Søndre Nordstrand 30,5 % 

Oslo i alt 17,4 % 

 

• Det er en lavere andel av elevene i videregående skole som har fullført og bestått 

utdanningen i Bydel Søndre Nordstrand (77,0 prosent) enn i Oslo som helhet (80,5 prosent). 

Tabell 297: Andel som har fullført og bestått videregående opplæring innen to år etter normert tid i Bydel Søndre 
Nordstrand og i Oslo totalt. 2019. 

 
Fullført og bestått videregående 
opplæring innen to år etter normert 
tid 

Bydel Søndre Nordstrand 77,0 % 

Oslo i alt 80,5 % 

 

• Det er 15 240 husholdninger i Søndre Nordstrand. Av disse er 45 prosent barnefamilier. 

Dette er den høyeste andelen barnefamilier av alle bydelene. For Oslo som helhet er 27 

prosent av husholdningene barnefamilier. 

Tabell 298: Andel husholdninger med og uten barn i Bydel Søndre Nordstrand og i Oslo totalt. 2020. 

 
Andel 
husholdninger 
uten barn 

Andel 
husholdninger med 
barn 

Bydel Søndre Nordstrand 55 % 45 % 

Oslo i alt 73 % 27 % 

 

Sosialhjelp 
Tallene i denne delen er hentet fra Velferdsetatens database, der ikke annet er oppgitt. 

Sosialhjelpstallene for 2021 er til og med august. 

• Antall sosialhjelpsmottakere per år har vært temmelig stabil i Bydel Søndre Nordstrand i 

perioden 2018–2020. 

 
150 Lav utdanning omfatter personer med kun grunnskole, ingen eller uoppgitt utdanning. 
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Figur 110: Antall sosialhjelpsmottakere per år i Bydel Søndre Nordstrand. 2018–2020. 

• Også det gjennomsnittlige antallet mottakere per måned har ligget ganske stabilt i 2018, 

2019 og til og med august 2020. I 2021 har det vært 684 mottakere i snitt per måned. 

 

Figur 111: Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottakere per måned i Bydel Søndre Nordstrand. 2019–2021. 

• I løpet av 2020 mottok 5,8 prosent av innbyggerne i alderen 18–66 år i Bydel Søndre 

Nordstrand sosialhjelp. Dette er 1,8 prosentpoeng høyere enn for Oslo som helhet.  

• Det er ganske store forskjeller mellom bydelens seks delbydeler. Mens 6,6 prosent av 

innbyggerne i alderen 20–66 år i delbydel Prinsdal mottok økonomisk sosialhjelp minst én 

gang i 2019, og 6,2 prosent i delbydelen Bjørnerud, var den tilsvarende andelen for delbydel 

Holmlia Nord kun 2,6 prosent. Sistnevnte var lavere enn i flere delbydeler på vestkanten 

dette året. 

Tabell 299: Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 18–66 år i Bydel Søndre Nordstrand og i Oslo totalt. 2018–2020. 
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Bydel Søndre Nordstrand 5,9 % 5,8 % 5,8 % 

Oslo i alt 4,2 % 4,0 % 4,0 % 

 

• Gjennomsnittlig månedlig utbetaling per person i Bydel Søndre Nordstrand er 13 732 kr så 

langt i 2021 (til og med august). Dette er omtrent som i 2020, men litt lavere enn i 2019, da 

dette beløpet lå på 13 929 kr. 

• Bydel Søndre Nordstrand har de høyeste gjennomsnittlige utbetalingene av alle Oslos 

bydeler. 

 

Figur 112: Gjennomsnittlig månedlig utbetaling i Bydel Søndre Nordstrand og i Oslo totalt. 2019–2021. 

• Medianen151 for månedlige utbetalinger i Bydel Søndre Nordstrand i 2021 ligger på 11 792 

kr, 14 prosent lavere enn gjennomsnittet. Dette tyder på at det er noen mottakere som 

mottar spesielt mye sosialhjelp, og dermed trekker gjennomsnittet opp. Dette er tilfellet for 

alle Oslos bydeler. 

Tabell 300: Median utbetaling per mottaker per måned i Bydel Søndre Nordstrand og i Oslo totalt. 2021. 

 
Median utbetaling per 
mottaker per måned 

Bydel Søndre Nordstrand 11 792 kr 

Oslo i alt 10 980 kr 

 

• I bydel Søndre Nordstrand ligger andelen mottakere av sosialhjelp som er under 30 år på 17 

prosent så langt i 2021. Dette er litt høyere andelene i 2020 og 2019. 

Tabell 301: Andel sosialhjelpsmottakere under 30 år og 30 år eller mer i Bydel Søndre Nordstrand. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel under 30 i Søndre Nordstrand 14 % 15 % 17 % 

Andel 30 år + i Søndre Nordstrand 86 % 84 % 83 % 

 

 
151 Medianen den verdien som ligger midt i det statistiske materialet. 
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• 72 prosent av mottakerne av sosialhjelp i 2021 er innvandrere152. Dette er på linje med 

andelen i de to foregående årene. 

Tabell 302: Andel sosialhjelpsmottakere som er norske og innvandrere i Bydel Søndre Nordstrand. 2019–2021. 

  2019 2020 2021 

Andel norske 26 % 27 % 28 % 

Andel innvandrere 74 % 73 % 72 % 

• Av alle mottakerne av sosialhjelp i Bydel Søndre Nordstrand, er 48 prosent enslige, 29 

prosent enslige med barn, 6 prosent gift eller samboende og 16 prosent gift eller samboende 

med barn. Andelen sosialhjelpsmottakere som er enslige er lavere i bydel Søndre Nordstrand 

enn i Oslo som helhet – 48 mot 58 prosent. 

• Det er midlertidig ikke bare flere av husholdningene som mottar sosialhjelp i Bydel Søndre 

Nordstrand som har barn enn det som er gjennomsnitt i Oslo, det er også i gjennomsnitt 

flere barn i hver av disse husholdningene enn i de fleste andre bydelene. Kun i Bydel Stovner 

er barnefamiliene som mottar sosialhjelp i gjennomsnitt enda litt større enn i Bydel Søndre 

Nordstrand, og i Bydel Bjerke om lag like store. Dette, kombinert med den høye andelen 

husholdninger med sosialhjelp som har barn i husstanden, gjør at kun Bydel Gamle Oslo har 

flere barn berørt av sosialhjelp i løpet av året enn Bydel Søndre Nordstrand. 

• I fire av bydelens seks delbydeler bodde mer enn 15 prosent av barna i familier som mottok 

minst én gang i 2019 (tall for 2020 er foreløpig ikke tilgjengelige). Aller høyest var andelen i 

delbydelen Bjørnerud hvor 19,7 prosent av alle barn i delbydelen ble berørt av økonomisk 

sosialhjelp på den måten i løpet av dette året. 

Tabell 303: Andel sosialhjelpsmottakere fordelt på husholdningstype i Bydel Søndre Nordstrand og i Oslo totalt. 
2021. 

 
2021 

  Søndre 
Nordstrand 

Oslo i alt 

Andel:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  48 % 58 % 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  29 % 23 % 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  6 % 9 % 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  16 % 10 % 

- mottakere per måned totalt 100 % 100 % 

Antall:   

- enslige mottakere uten barn i gjennomsnitt per måned  331  5 051 

- enslige mottakere med barn i gjennomsnitt per måned  201  1 988 

- gifte/samboende mottakere uten barn per måned  42  775 

- gifte/samboende mottakere med barn per måned  111  886 

- mottakere per måned i gjennomsnitt 684  8 700 

• Andel langtidsmottakere, dvs. personer som har mottatt sosialhjelp i mer enn seks måneder 

sammenhengende, ligger på 65 prosent i Søndre Nordstrand, seks prosentpoeng høyere enn 

i Oslo som helhet.  

 
152 Innvandrere er her definert som at de har et annet opprinnelsesland enn Norge. For personer med ukjent 

opprinnelsesland er statsborgerskap bruk. Dette er en litt annen definisjon enn det vi bruker lenger opp, og som er laget av 
SSB. Ettersom det ikke blir registrert i Fasit hvor mottakeres foreldre og besteforeldre kommer fra, lar det seg ikke gjøre å 
bruke helt samme definisjon som SSB her.  
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• Gjennomsnittlig varighet av sosialhjelpsmottak i Bydel Søndre Nordstrand er 20 måneder, 

mens tilsvarende tall for Oslo er 19 måneder153.  

• Medianen for Søndre Nordstrand ligger på 11 måneder, noe som tyder på at det er noen 

mottakere som mottar sosialhjelp spesielt lenge, og dermed trekker gjennomsnittet opp. 

Dette er på ingen måte unikt for Bydel Søndre Nordstrand, men tvert imot tilfelle i samtlige 

bydeler fordi enkelte personer mottar sosialhjelp i svært lang tid. 

Tabell 304: Antall langtidsmottakere av sosialhjelp, gjennomsnittlig varighet og median varighet i Bydel Søndre 
Nordstrand og i Oslo totalt. 2021. 

 
Søndre 
Nordstrand 

Oslo i alt 

Andel langtidsmottakere (over 6 mnd.) 65 % 59 % 

Gjennomsnittlig varighet 20 mnd. 19 mnd. 

Median varighet 11 mnd. 10 mnd. 

 

• Andelen sosialhjelpsmottakere i Bydel Søndre Nordstrand som mottar statlig bostøtte ligger 

10 prosentpoeng høyere enn i Oslo som helhet. I 2021 er det 36 prosent av mottakerne i 

Oslo som mottar statlig bostøtte, mens andelen i Søndre Nordstrand er 46 prosent. 

• Av Oslos 11 478 kommunale boliger ligger 472 – fire prosent – i Bydel Søndre Nordstrand i 

2021 (kilde: Oslo statistikkbank). 

• Kvadratmeterprisen på omsatte boliger lå i 2019 på 41 826 kr i Bydel Søndre Nordstrand. 

Dette er 42 prosent lavere enn for Oslo som helhet, der kvadratmeterprisen var 72 342 kr 

dette året. Søndre Nordstrand har den laveste kvadratmeterprisen av Oslos bydeler (kilde: 

Oslo statistikkbank). 

 

Introduksjonsprogrammet 
Tallene i denne delen er hentet fra Socio. 

• I likhet med Groruddals-bydelene, har ikke Søndre Nordstrand hatt noen kvote for bosetting 

av flyktninger i 2020 eller 2021. Likevel flyttet 18 tilskuddsberettigede flyktninger til Bydel 

Søndre Nordstrand i 2020, mens 22 tilskuddsberettigede har flyttet til bydelen i perioden 

januar–august 2021. Dette er flyktninger som er selvbosettere, sekundærbosettere154 eller 

familiegjenforente. 

• I 2020 var det 74 aktive deltakere i introduksjonsprogrammet i Bydel Søndre Nordstrand. 

Bare 5 nye deltakere startet i program dette året, mens 30 avsluttet program. 

Tabell 305: Antall deltakere på introduksjonsprogrammet i 2020, antall deltakere med oppstart i 2020 og antall 
deltakere med avslutning i 2020 i Bydel Søndre Nordstrand og i Oslo totalt. 

 

 

 

 
153 Varighet på økonomisk sosialhjelp målt som gjennomsnitt er svært skjevfordelt, med et fåtall mottakere med svært høy 

varighet som trekker opp gjennomsnittet. Det er kun om lag 10–15 prosent av mottakerne som på et gitt tidspunkt har 
varighet som ligger likt med, eller høyere enn gjennomsnittet. 
154 Sekundærbosettere betyr bosatt fra annen kommune. Eventuelle flyttinger internt i Oslo kommer i tillegg. 

 
Antall deltakere i 
2020 

Oppstart 
2020 

Avsluttet i 
2020 

Søndre Nordstrand 74 5 30 

Oslo 1 091 156 404 
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• Blant de som avsluttet program i Bydel Søndre Nordstrand, var andelen som hadde overgang 

til arbeid og utdanning 53 prosent i 2018, 71 prosent i 2019 og 47 prosent i 2020. 

• Andelen med overgang til arbeid og/eller utdanning var lavere i Bydel Søndre Nordstrand 

enn i Oslo som helhet i 2018 og 2020. 

Tabell 306: Antall og andel deltakere på introduksjonsprogrammet som ved avslutning gikk til arbeid og/eller 
utdanning i Bydel Søndre Nordstrand og i Oslo totalt. 2018–2020. 

 
2018 2019 2020 

 
Antall Andel i arbeid 

og utdanning 
Antall Andel i arbeid 

og utdanning 
Antall Andel i 

arbeid og 
utdanning 

Søndre 
Nordstrand 34 53 % 51 71 % 30 47 % 

Hele Oslo 557 64 % 714 69 % 404 55 % 

 

Kvalifiseringsprogrammet  
Dataene om kvalifiseringsprogrammet (KVP) er hentet fra LIV-databasen155.  

Antall unike deltakere i KVP 

• I 2020 deltok 217 ulike personer i KVP i Bydel Søndre Nordstrand.  

Tabell 307: Antall unike deltakere i KVP i Bydel Søndre Nordstrand og Oslo totalt, 2018–2020 

Bydel 2018 2019 2020 

Søndre Nordstrand 234 230 217 

Oslo i alt 2 405 2 286 2 219 

 

Gjennomsnittlig antall deltakere per måned 

• I 2020 var det i snitt 165 deltakere per måned i Bydel Søndre Nordstrand. Det er omtrent 

som i 2019, og litt flere enn i 2018.  

• Gjennomsnittlig antall deltakere per måned er nå høyere enn forventningstallet. I Oslo som 

helhet ligger antallet deltakere litt under forventningstallet.  

Tabell 308: Gjennomsnittlig antall deltakere i KVP per måned, 2018–2020. Bydel Søndre Nordstrand og Oslo 
totalt. Forventningstall for 2018 og 2020.  

 

 

 

 

 

Kjønnsfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• I 2020 startet 51 personer i KVP i Bydel Søndre Nordstrand. Av dem var 24 kvinner og 27 

menn.  

 
155 Vi har hentet ut tall fra Fagsystemet Fasit som ligger i LIV-databasen. Dataene vil snart lastes opp i Velferdsetatens VEL-
database.  

Bydel Gjennomsnittlig antall  
deltakere per måned 

2018 2019 2020 

Søndre Nordstrand Reelt 144 162 165 

Forventet 152  152 
  

Oslo totalt Reelt 1 476 1 606 1 599 

Forventet 1 700 
 

1 700 
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• I Bydel Søndre Nordstrand har andelen kvinner blant nye deltakere sunket fra 69 prosent i 

2018 til 47 prosent i 2020.  

• I Oslo totalt har andelen kvinner økt fra 56 prosent i 2018 til 59 prosent i samme periode.  

Tabell 309: Antall personer som startet i KVP fordelt på kjønn, 2018–2020, Bydel Søndre Nordstrand og  Oslo 
totalt. 

Bydel Kjønn 2018 2019 2020 

Søndre Nordstrand Kvinne 68 42 24 

Mann 30 27 27 

I alt 98 69 51 
  

Oslo i alt Kvinne 543 419 344 

Mann 422 329 240 

I alt 965 748 584 

 

Figur 113: Fordelingen av kjønn (prosent) blant personer som startet i KVP i 2018–2020. Bydel Søndre Nordstrand 
og Oslo totalt. 

Aldersfordeling blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• I perioden 2018–2020 har til sammen 218 personer startet i KVP i Bydel Søndre Nordstrand. 

Av dem var 40 deltakere under 30 år, 126 deltakere var mellom 30 og 44 år, og 52 deltakere 

var 45 år eller eldre.  

• Bydel Søndre Nordstrand har en ganske lik aldersfordeling som Oslo som helhet.  

Tabell 310: Aldersfordeling blant personer som har begynt i KVP i Bydel Søndre Nordstrand og Oslo i perioden 
2018–2020.  

Bydel 19–29 år 30–44 år 45 år eller mer Totalt 

Søndre Nordstrand 40 126 52 218 

Oslo i alt 465 1 273 559 2 297 
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Figur 114: Aldersfordeling (prosent) blant personer som har begynt i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Søndre 
Nordstrand og Oslo totalt.  

 

Statsborgerskap blant personer som startet i KVP, 2018–2020 

• Av de 218 personene som har startet i KVP i Bydel Søndre Nordstrand mellom 2018 og 2020, 

har 121 deltakere norsk statsborgerskap, mens 82 har utenlandsk.  

• Bydel Søndre Nordstrand har en ganske lik andel deltakere med norsk statsborgerskap som 

Oslo som helhet.  

Tabell 311: Statsborgerskap blant deltakere som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Søndre Nordstrand og 
Oslo i alt 

Bydel Norsk Utenlandsk Ikke registrert Alle 

Søndre Nordstrand 121 82 15 218 

Oslo i alt 1 250 928 119 2 297 

 

 

Figur 115: Statsborgerskap (i prosent) blant personer som startet i KVP i perioden 2018–2020. Bydel Søndre 
Nordstrand og Oslo i alt.  
 

Livssituasjon ved avsluttet program 

• I 2020 avsluttet 53 deltakere KVP i Bydel Søndre Nordstrand. Av dem var 26 (det vil si 49 

prosent) i arbeid eller skole/utdanning ved avsluttet program.  
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• I oktober 2019 ble det mulig for saksbehandlere å sette deltakere i «midlertidig avbrudd», 

noe som betyr at livssituasjonene ikke kan sammenliknes direkte mellom årene 2018, 2019 

og 2020. Livssituasjonen kan imidlertid sammenliknes på tvers av bydeler og mot Oslo som 

helhet.  

• Andelen som avslutter KVP til arbeid eller skole/utdanning var litt lavere i Bydel Søndre 

Nordstrand i årene 2018 og 2020 enn den var i Oslo totalt, mens den var høyere i 2019.  

 
Tabell 312: Livssituasjon ved avsluttet program blant personer som avsluttet KVP i Bydel Søndre Nordstrand og 
Oslo i alt, 2018–2020156 

Bydel Livssituasjon ved avsluttet program 2018 2019 2020 

Søndre Nordstrand Arbeid eller skole/utdanning 38 43 26 

Annet 28 17 27 

I alt 66 60 53 
  

Oslo i alt Arbeid eller skole/utdanning 483 369 300 

Annet 307 231 259 

I alt 790 600 559 

 

 

Figur 116: Livssituasjon ved avsluttet program (i prosent) blant personer som avsluttet KVP i Bydel Søndre 
Nordstrand og Oslo i alt, 2018–2020.  

 
156 Kategorien «Arbeid eller skole/utdanning» inkluderer også arbeid med lønnstilskudd og tilrettelagt arbeid. Kategorien 
«Annet» inkluderer også aktive arbeidssøkere.  
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