
 

 

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale 

tjenester 
 

 

 

By- og levekårsutvalget - Innspill knyttet til kommunens politikk og 

tiltak  

Vi viser til notat fra BLK av 3.november, der det bes om status over Oslo kommunes politikk, 

tiltak og resultater i arbeidet for å motvirke levekårsutfordringer og utjevne levekårsforskjeller i 

bred forstand. I den grad AIS er kjent med hva som kan forventes fra utvalgets rapport bes dette 

også om at omtales i notatet. 

 

Vi er ikke kjent med hva som kan forventes fra utvalgets rapport. Endre Sandvik i OVK er medlem 

i utvalget. Innhold i rapporten er unntatt offentlighet frem til lansering.  

 

Under er innspill fra KIF, HEI, OVK, BYU og AIS. De er i hovedsak strukturert etter eksempler på 

temaer som skal belyses av by- og levekårsutvalget, hentet fra utvalgets hjemmeside.  

 

 

Om områdesatsingene generelt 

Områdesatsingene er ofte omtalt som en innsats for å utjevne levekår. Dette er ikke helt presist. 

Det er innsatser som gjennomføres i såkalte levekårsutsatte områder, men ikke alle deler av 

satsingene kan sies å ha levekårsutjevnende effekt – ei heller er innsatsene ment som det.  

 

Områdesatsingene gjennomføres i 12 lokalområder fordelt på seks bydeler. Innsatsen følger to 

parallelle spor: nærmiljøutvikling, som har et relativt sett kortsiktig perspektiv på å skape 

endringer i nærmiljøene (både fysisk og sosialt), og tjenesteutvikling innenfor sysselsettings- og 

oppvekst- og utdanningssektoren, som har langsiktige målsettinger. 

 

Den levekårsutjevnende effekten søkes i størst grad å nås innenfor de to 

tjenesteutviklingsprogrammene. Der jobbes det med å se på hvordan relevante tjenester ytes i 

dag, hvilke hindre som finnes for optimal ytelse og å teste ut nye former for samarbeid, 
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tjenesteleveranse og i flere tilfeller også helt nye tjenester. Innenfor Delprogram oppvekst og 

utdanning jobbes det blant annet med nye former for språkopplæring i barnehagene, hvordan 

bedre overgangene mellom barnehage og skole og mellom ungdomsskole og videregående, bedre 

samhandling mellom barnehage/skole, politi, barnevern og nav, nye og mer treffsikre 

yrkesfaglige utdanningsløp, oppfølging av unge som har sonet fengselsstraff og utvikling av 

nabolagsskoler (Linderud, Bjøråsen og i 2021 Vahl).  

 

Mange av resultatene vil ikke materialisere seg før om flere år. Det jobbes også mye med 

systemene i tjenestene, som flere steder anses som å delvis være til hinder for god 

tjenesteleveranse. 

 

 

Dårlig bomiljø, trangboddhet og mottak av økonomisk sosialhjelp 

 

Relevante virkemidler 

 Områdesatsing, delprogram nærmiljø 

 Startlån, særlig rettet mot barnefamilier 

 Statlig og kommunal bostøtte. Det er foreslått ny, kommunal bostøtte som bidrar til at flere 

klarer seg uten sosialhjelp, og får økt kjøpekraft. 

 Oslostandard for bomiljøarbeid kommer i 2021, og denne skal bidra til bedre bo- og 

oppvekstmiljø  

 Økonomisk sosialhjelp 

 

Under er litt utdypende informasjon om noen av tiltakene.  

 

Nærmiljøutviklingen innenfor delprogram nærmiljø kan ikke sies å ha direkte 

levekårsutjevnende effekt, men søker å forbedre utsatte nabolag og således bidra til målet om at 

alle lokalområder i Oslo skal være trygge og gode å bo og vokse opp i. Nærmiljøinnsatsen er 

således heller kompenserende enn utjevnende. Det jobbes med å bygge nye eller utvikle 

eksisterende grøntarealer, lekeområder og idrettsflater slik at nærmiljøene til noen grad kan 

kompensere for trangboddhet og manglende private utearealer. Det jobbes med 

trygghetsskapende tiltak, som beskjæring av busker og trær samt økt belysning. Det jobbes med 

å skape bedre og tryggere bomiljø, både i borettslag og sameier og i kommunale gårder. Det 

jobbes med å utvikle lokal frivillighet slik at tilbudene bedre treffer beboernes behov. Det jobbes 

med å få opp samarbeid med lokalt næringsliv som kan gi sommer- og deltidsjobber for lokale 

ungdommer. Det jobbes med å utvikle nye møteplasser, som lokale samfunns- og aktivitetshus 

som kan skape naboskap og nye sosiale bånd i områder som er preget av svake naboskap, lav 

tillit og høy flyttefrekvens. Flere av prosjektene og tiltakene bidrar til å bygge sosial og kulturell 

kapital inn i nærmiljøene, noe som kan bidra levekårsutjevnende på sikt for den yngre generasjon, 

men som primært søker å bedre forholdene «her og nå».  

 
Totalt ble det utbetalt 1 057 mill. kr i statlig og kommunal bostøtte i 2019. Det er flest 

kommunale boliger i sentrumsbydelene, og her er mottak av kommunal bostøtte også høyest. 

Over 70 % av beboerne i kommunale boliger i St.Hanshaugen og Frogner mottar kommunal 

bostøtte, og kun 28 % i bydelene Ullern og Nordre Aker.  
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I 2019 utbetalte Oslo kommune netto 1,27 milliarder i økonomisk sosialhjelp. Dette var en 

nedgang på 40 millioner, eller 3,1 prosent sammenlignet med 2018, og det første året siden 

2012 med en reduksjon i sosialhjelpsutgiftene i Oslo. Bydelene med høyest andel av befolkningen 

som mottar sosialhjelp i løpet av året er Gamle Oslo (6,5), Søndre Nordstrand (5,9) , Grünerløkka 

(5,7) og Sagene (5,7). I 2019 var i gjennomsnitt 60 % av mottakerne av sosialhjelp hver måned 

innvandrere. Det kan være svakheter knyttet til disse tallene, da opprinnelsesland blant øvrige 

mottakere av sosialhjelp ikke alltid er registrert.  

 

Færre barn levde i familier med økonomisk sosialhjelp i 2019 sammenlignet med 2018. Det er 

imidlertid stor forskjell mellom innvandrere- og ikke-innvandrere når det gjelder mottak av 

sosialhjelp og andel med barn. I 2019 var det i gjennomsnitt 41 % av mottakerne som er 

innvandrere som har barn, mens andelen blant de øvrige mottakerne var på 17 %. Gruppen 

«øvrige» inkluderer et betydelig antall personer med norsk statsborgerskap, men uten registrert 

opprinnelsesland.  

 

 

Arbeidsledighet  

 

Relevante virkemidler kommunen/fylket har ansvar for er:  

 Kvalifiseringsprogrammet 

 Introduksjonsprogrammet  

 Sosialstønad, og aktivitetsplikt for de under 30 år (omtalt i forrige avsnitt) 

 Voksenopplæring (norskopplæring, grunnskoleopplæring og videregående opplæring) 

 

Ledighet, før og etter korona 
Oslo er normalt sett preget av strukturledighet. Det som kjennetegner ledigheten i Oslo er at 

mange av de som står langvarig utenfor arbeid har lavere formell kompetanse i forhold til krav 

som settes av arbeidsgivere. Tiltak for å få personer inn i arbeid handler derfor i stor grad om 

kompetanseheving. I Oslo har vi over mange har hatt lavere arbeidsledighet enn i resten av 

landet. Sysselsettingsgraden har vært lik landsgjennomsnittet, og vi har over lang tid hatt færre 

uføretrygdede. Antallet arbeidsplasser i Oslo har økt de senere årene og frem til slutten av 

2019, og Oslo har i liten grad vært utsatt for konjunktursvingninger. 

Ved utgangen av februar 2020 var 2,5 % av arbeidsstyrken i Oslo registrert som helt ledig hos 

NAV. Arbeidsledigheten i Oslo varierte - da som nå - mellom bydelene. Ledigheten var høyest i 

Bydel Søndre Nordstrand med 3,9 % og laveste i bydelen Nordre Aker og Vestre Aker med 1,7 %.  

 

Tiltakene mot korona har i stor grad endret situasjonen på arbeidsmarkedet i Oslo. Per 8. 

desember er 5,8 % av arbeidsstyrken registrert som helt ledige. Tilsvarende tall for landet er på 

3,8 %. Totalt er 34 822 personer pr 8d desember registrert som helt eller delvis ledige i Oslo.  

Oslo har gjennom perioden som tiltakene mot korona har virket, vært det fylket med den høyeste 

andelen arbeidsledige.    

Under følger noe mer info om de ordinære tiltakene vi råder over knyttet til et mål om økt 

inkludering i arbeidslivet spesielt rettet mot innvandrere og personer med levekårsutfordringer, 

samt tiltak iverksatt i 2020 for å dempe de negative effektene av tiltakene mot korona. 



4 

 

Introduksjonsprogrammet skal styrke flyktningenes deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og 

bidra til deres økonomiske selvstendighet med mål om varig deltakelse i arbeidslivet. 

Resultatene for introduksjonsprogrammet har over år variert mye mellom bydelene, med et 

spenn på 47-81 % som gikk rett over i utdanning eller arbeid etter avsluttet program i 2019. I 

2019 ble det utarbeidet en Oslostandard for introduksjonsprogrammet. Bakgrunnen er de store 

forskjeller i innretting av program og måloppnåelse på tvers av bydelene. Målet med en 

Oslostandard er at alle bydeler skal tilby et likeverdig program og at kvaliteten skal økes. Bruk 

av sivilsamfunn, samarbeid mellom bydel og voksenopplæring og føringer knyttet til 

brukermedvirkning er elementer i standarden. Standarden er utformet som et 

evalueringsverktøy som bydelene og VO-sentrene kan bruke for å reflektere over eget arbeid og 

få tips til forbedringer. 

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et viktig virkemiddel for å bistå dem som trenger ekstra 

oppfølging for å komme arbeid. Innvandrer med forsørgelsesansvar, men med lav kompetanse og 

lite tilknytning til arbeidslivet, kan ha behov for KVP. Tiltaket kan bidra til å redusere 

barnefattigdom. Voksne som har lav formell kompetanse og helseutfordringer, skal få tilbud om 

helseavklaring og kartlegging av ferdigheter og kompetanse, før det legges planer for 

kvalifiseringsløp. Andelen i Kvalifiseringsprogram som avsluttet med overgang til arbeid i 2019 

var 51 %, mens den i 2018 var på 47 %. Overgang til skole/utdanning var i 2019 på 8 %, og i 2018 

var den på 4 %.  

I delprogram sysselsetting innenfor områdesatsingen jobbes det med yrkesfaglige løp for 

voksne, bedre veiledningsverktøy for arbeidssøkende, enhetlige datasystemer, bedre 

karriereveiledning, bedre norskopplæring, kombinerte språk- og arbeidstreningsløp, og 

tilpassede videregående opplæringsløp for voksne.  Effekten av disse prosjektene vil i hovedsak 

ses på lengre sikt, selv om noen prosjekter har gitt umiddelbare resultater. Eksempler på 

prosjekter som har gitt umiddelbare resultater er Hurtigspor, som har ført til at 44 mennesker 

har fått hurtig språk- og arbeidstrening, og hvor 18 av disse har fått jobb på IKEA etter endt 

program.  

 

Oslo Voksenopplæring tilbyr grunnskoleopplæring, videregående opplæring, norskopplæring 

og karriereveiledning. Det er til enhver tid godt over 7 000 deltakere i voksenopplæringen, og de 

fleste har innvandret selv til Norge. Som følge blant annet av den økte arbeidsledigheten i Oslo 

forventer byrådet økt etterspørsel etter opplæringstilbud på grunnskole- og videregående nivå 

for voksne. Det har i mange år vært lang venteliste til grunnskoleopplæringen. Byrådet har 

derfor igangsatt en omorganisering av grunnskoleopplæringen, for å sikre at flere får tilbud og 

for å sikre at tilbudene som gis er mest mulig tilpasset den enkeltes behov for opplæring. 

Pilotering av ny modell for grunnskoleopplæringen ble igangsatt høsten 2020. Byrådet har også i 

forslaget til budsjett for 2021 lagt inn 8 millioner til en ekstra klasse med fagopplæring til 

voksne innvandrere som er permittert eller arbeidsledige. Denne modellen for videregående 

opplæring kalles Samarbeidsmodell Oslo – fagopplæring for voksne, og dette er en modell for 

opplæring som er utviklet i samarbeid mellom Oslo VO og NAV Oslo.  

 

Ekstra innsatser i 2020 
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På grunn av den alvorlige situasjonen i nærings- og arbeidslivet i 2020 ble det politiske ansvaret for 

Oslo VO og Fagskolen Oslo flyttet fra skolebyråden til arbeidsbyråden sommeren 2020. Hensikten har 

vært å samle virkemidlene som kan bidra til å få flere inn i arbeid. Føringer for voksenopplæringen og 

fagskolen inn i budsjettåret 2021 er i stor grad endret, og peker nå mot overordnede målet om arbeid 

til alle og hvordan disse to skoleslagene i større grad skal bidra inn mot det målet.  

 

Viktige tiltak knyttet til håndteringen av den økte ledigheten i 2020 har vært: 

 

o Utviklingsmidler til Fagskolen Oslo for at de skal kunne tilby kurs og utdanninger til permitterte 

og ledige (3 millioner) 

o Tilskudd til bedrifter som vil satse på kompetanseheving til personer som er permittert eller 

står i fare for å permitteres (23,7 millioner)  

o Styrking av karrieresenteret som gir gratis karriereveiledning til alle over 19 år (3 mill) 

o  Utvikling av et løp for lærlinger som har svake norskferdigheter og som trenger mye 

norskopplæring for å fullføre læretiden. (6 mill) 

 

 

 

Barnefattigdom og tilbud særskilt mot barn og unge  

 

Litt fakta: 

Over 18 000 barn vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt i Oslo. Over 17 prosent av 

alle barn i Oslo lever i familier med vedvarende lavinntekt. Nærmere 8 av 10 barn i 

lavinntektsfamilier har innvandrerbakgrunn. Dette er ofte store, barnerike familier der 

forsørgerne har svak tilknytning til arbeidslivet. Barnefamilier har de lengste stønadsperiodene 

på sosialhjelp og mottar de høyeste beløpene. Bydeler med sammensatte levekårsutfordringer 

har en høyere registrert ungdomskriminalitet enn øvrige bydeler. Sårbare unge i disse områdene 

er særlig utsatt for å bli fanget opp av miljøer som kan ha negativ innflytelse.  

 

Relevante tiltak: 

 

o Ung arena (finansieres med 5 mill. i 2020 og 2021) 

o SaLTo Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo 

2019-2021 (spesielt tiltak 1 og 2 i planen om tett oppfølging av ungdom i 

prosjektbydeler) Pr. september i år har 53 ungdommer fått tett oppfølging. Prosjektet 

fungerer godt. 

o Bydelens forebyggende tjenester, utekontakt, etc. Det gis et grunnbeløp på 0,55 mill. til 

hver bydel og Uteseksjonen for å dekke størstedelen av ett årsverk. SaLTo-sekretariatet 

mottar 2,6 mill til drift av det byomfattende nettverket + aktivitet. 

o Ungdomsteam i alle  NAV-kontor 
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o Sommerjobber for ungdom/ungdomsjobber. 15 mill .pr år, lagt inn i økonomiplan-

periodender deler av summen benyttes til sommerjobb. I tillegg: 8 mill til sommerjobb i 

2020 og 2021. Revidert budsjett 2020: 23 mill til bydelene ved revidert budsjett 2020 

der deler av summen er benyttet til sommerjobb. Over 2000 ungdom fikk sommerjobb i 

2020 og flere har fått jobb ut over høsten. Oppsummeringsrapport ferdigstilles i januar 

2021. Fritidsklubber og andre fritidstilbud. Finansiert av 7 mill i budsjettet fordeles til 

byomfattende ungdomstiltak, både til kompetanse-heving og til aktivitet i bydelene. 15 

mill .pr år, lagt inn i økonomiplanperioden der deler av summen benyttes til aktivitet for 

barn og unge ved fritidstiltakene.  Revidert budsjett 2020: 23 mill til bydelene ved 

revidert budsjett 2020 der deler av summen er benyttet til aktivitet ved fritidstiltakene.  

o Byrådet sier i byrådsplattformen at det skal etableres en ungdomsgaranti. Det er ikke 

startet konkret oppfølging av dette enda.  

o Byrådet gir som føring til bydelene at familiearbeidet ved Nav-kontorene skal organiseres 

slik at utsatte barnefamilier sikres en helhetlig oppfølging. Barnefamilier er prioritert for 

arbeid, aktive tiltak og kvalifisering til arbeidsmarkedet. 

o Byrådet styrker derfor den forebyggende innsatsen i utsatte områder i 

økonomiplanperioden fra 2021. I 2021 styrkes innsatsen på Mortensrud, som i den 

senere tiden har hatt særlige utfordringer. 

  

Strategier og planer knyttet til barn og helse innenfor OVK sitt ansvarsområde som kan være 

viktige inn i levekårsperspektiv er:   

o Oslohjelpa  

o Barnehjernevernet  

o Traumeinformert by  

o Nye familier  

 

 

Tilgang på kultur og idrettstilbud 

 

Relevante tiltak: 

 Kulturskole 

 Kulturkort 

 Bibliotek 

 Frivillighet  

 Idrett 

 

Kommunen har et treårig prøveprosjekt med nedsatt pris på kulturskolen på utvalgte 

steder i byen, gjennom 2020-2022. Blant annet som følge av korona har innføringen av 

prøveprosjektet blitt forsinket, men det er planlagt at de fleste stedene vil være i områder (i 

praksis skoler med kulturskoleundervisning) med høy andel lavinntektsfamilier. 
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På KIFs tilskuddskapittel (kap. 500) settes det av 300 000 årlig til et kulturkort. 

Kulturetaten fordeler disse midlene, og de siste årene har de i sin helhet gått til Frelsesarmeen 

og deres aktivitetskort. Kortet er rettet mot barn i lavtinntektsfamilier.  

 

 

Bibliotekene er unike fordi de er et gratis og ikke-kommersielt tilbud til innbyggerne. 

Oslo kommune har satset mye på bibliotek de senere årene. Det er stor økning i besøks- og 

utlånstall. Dette ses i sammenheng med  

o meråpne bibliotek,  

o nye og oppgraderte lokaler  

o økt antall arrangementer og aktiviteter som bidrar til gode kulturtilbud over hele byen 

gjennom hele året.   

På bibliotekene møtes innbyggerne på tvers av alder, bakgrunn, økonomi og livssyn. Bibliotekets 

brukere er en sammensatt gruppe og representerer hele den sosioøkonomiske bredden av 

befolkningen. Tilpasning og videreutvikling av bibliotekets tilbud tar hensyn til den demografiske 

sammensetningen og utviklingen i alle deler av byen. Ulike alders- og befolkningsgrupper har til 

dels forskjellige behov når det gjelder bibliotektjenester, og forskjeller i levekår innad i og 

mellom bydelene påvirker også behovene. I områder der mange har lav inntekt og bor trangt er 

det ekstra viktig å ha et godt bibliotek som gir rom for lekser, studier og samvær med venner.   

 

Bibliotekene samarbeider tett med områdeløftene, bydelene og andre aktører i nærmiljøet for å 

utvikle tilbud. Det er mange tilbud til barn og unge. Få er gratis, og flere passer ikke for alle. 

Bibliotek kan ha en særlig viktig funksjon i lokalmiljø der det er mangel på tilbud for 

aldersgruppen, og der det er en samfunnsutvikling som det er ønskelig å snu.  

 

Satsingen på formidling til barn og unge har gjort seg spesielt gjeldende i opprettelsen av 

Deichman Biblo Tøyen som er et bibliotek for barn og unge mellom 10 og 15 år.  Biblioteket vil 

satse på å nå flere, særlig barn og unge. Det er fokus på å nå aldersgruppen 14-18 år.  

 

Deichman har ansatt ungdommer som kan være gode rollemodeller, og bidra til å utvikle og 

gjennomføre arrangementer og andre tilbud som treffer målgruppen.  

 

Frivillighetsmeldingen inneholder overordnede prinsipper og mål for Oslo kommunes 

frivillighetspolitikk.  Kommunen skal styrke sin rolle som støttespiller og tilrettelegger for 

frivillig aktivitet. Dette er viktig i alle typer samarbeid, også samarbeid med frivillig sektor når 

det gjelder levekår. Kommunen må være en støttespiller for hele bredden av organisasjoner. 

Oppfølgingsarbeidet sees i sammenheng med Oslos områdepolitikk, og pilotering for eksempel i 

prosjekt Meråpen skole valgte skoler i levekårsutsatte områder som en del av pilotskolene.  

Gode, inkluderende møteplasser er viktig for alle. Det er derfor vi jobber for økt tilgang på 

lokalene og for å lage enkle systemer for lån, bl.a. gjennom bookingløsning.  

 

 

Oslo kommune har en rekke ordninger som skal sikre at flest mulig får tilgang til å 

bedrive idrett, som:  
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o Oslo kommune gir gratis leie av kommunale idrettsanlegg til alle barn og unge under 25 

år. Dette bidrar til at prisene for deltakelse kan være lavere enn hva de ville vært om 

idrettslag hadde betalt leie som gjøres i en del andre kommuner.  

 

o Kommunen bygger idrettsanlegg etter en behovsplan slik at man prøver å fordele 

idrettsanlegg rundt om i byen etter behov. Det at kommunen tar en så aktiv rolle i 

bygging av idrettsanlegg gjør at det ikke bare er rike idrettslag som har tilgang på 

anlegg. Vedtak om å bygge flerbrukshall ved skole om mulig gjør også at det blir en jevn 

fordeling av haller rundt om i byen (som frivilligheten kan låne gratis).  

 

o Oslo kommune gir en del tilskudd til idrettslag og utøvere gjennom Oslo Idrettskrets. 

Blant annet gis det en «hodestøtte» per medlem som i 2020 var på 250 kr. I tillegg gis det 

reisetilskudd, arrangementstilskudd og stipender for å nevne noe. Dette bidrar til å sikre 

driften av idrettslag og til å holde prisene nede. 

 

o Oslo kommune satte av 20 mill. til idrettstilbud sommeren 2020 og det gjorde at svært 

mange barn fikk gratis trening og mat i sommer. Det var også gratis svømmetilbud, men 

pandemien satte begrensninger for hvor mange som kunne delta der.  

 

o Oslo har lave priser på badene for barn (25 kr)  

 

o Noen bydeler i Oslo har tilskuddsordninger der barn og unge kan søke midler om å få 

trenings- og medlemsutgifter. Nav dekker også dette for barn der foreldrene er på 

sosialstønad.  

 

o Ruter har et prøveprosjekt med grønn og gratis transport til og fra idrettsaktivitet.  

 

o Byrådet ga i byrådssak 198/19 «Barrierer for deltakelse i idretten for barn og unge i 

Oslo» en status feltet. Byrådet jobber nå med å følge opp tiltakene i saken, se link til 

saken her: https://www.oslo.kommune.no/dok/Byr/2019/BR1/2019031761-

2110462.pdf 

 

  

 

Frafall fra utdanning 

 

Overordnet politikk 

Sosial utjevning er ett av tre styringsprinsipper for oppvekst- og kunnskapssektoren i Oslo 

kommune. Kommunen skal utjevne forskjeller og gi et likeverdig tilbud til innbyggerne uavhengig 

av inntekt, utdanningsnivå eller bosted. Det innebærer blant annet vilje til å målrette 

ressursbruken mot de som har størst behov. I all skoleutvikling og i større satsinger skal 

prinsippet om sosial utjevning legges til grunn. 

 

Fra 2021 setter byrådet i gang et større utviklingsarbeid rettet mot skoler i levekårsutsatte 

områder. Innsatsen skal involvere og forplikte de ulike tjenestene og aktørene som er avgjørende 

https://www.oslo.kommune.no/dok/Byr/2019/BR1/2019031761-2110462.pdf
https://www.oslo.kommune.no/dok/Byr/2019/BR1/2019031761-2110462.pdf
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for å skape en positiv utvikling, både faglig og sosialt for elevene i disse områdene. Det er 

innarbeidet 10 mill. årlig fra 2021 til å støtte utvalgte skoler med særlig store utfordringer, som 

følge av forhold som dårlige levekår, frasøking og flytting.  

 

Byrådet vil i tillegg vurdere dagens samlede omfang av tiltak rettet mot skoler i levekårsutsatte 

områder, med sikte på en mer varig og målrettet bruk av eksisterende ressurser. 

Gjennomgangen skal blant annet gi svar på hvor godt tiltakene treffer målgruppenes behov, 

hvorvidt tiltakene er overlappende og om de virker godt sammen. 

 

 

Byrådet ønsker å motvirke sosiale forskjeller gjennom å styrke barnehagetilbudet i særlig 

levekårsutsatte områder. Alle barn fortjener like muligheter til lek, læring og omsorg i 

barnehagen. 

 

Relevante tiltak barnehage: 

 

 

 Byrådet har etablert en utvidet ordning med gratis kjernetid i barnehage for 4-5-åringer i 

bydelene Alna, Stovner, Bjerke, Grorud og Søndre Nordstrand. Ordningen gir rett til 20 

timers gratis tilbud i barnehage for barn fra familier med inntekt opp til 656 000, mens 

den nasjonale inntektsgrensen for gratis kjernetid er 566 100.  

 Bydeler med lav barnehagedeltakelse får øremerkede midler til å etablere 

lavterskeltilbud som åpen barnehage og språkgrupper for barn som ikke går i barnehage. 

Dette er viktige arenaer for å øke rekrutteringen til barnehage.  

 Byrådet har i budsjettforslaget for 2021 satt av 10 mill. til et forsøk med økt 

grunnbemanning i et utvalg barnehager i levekårsutsatte områder. Totalt skal det i 

perioden 2021-2023 brukes 50 mill. på dette.  

 

 

Relevante tiltak skole: 

 

 Trygge og varme ungdomsskoler 

 Utviklingsløyper 

 Tiltakspakke for lærerrekruttering 

 Merlæring 1-4 

 Meråpne skoler 

 Gratis AKS - Byrådet fortsetter utvidelse av ordningen med gratis deltidsplass i 
aktivitetsskolen. Innføring av ordningen har ført til en sterk økning i deltakelsen og 
gjort at langt flere elever får delta i fellesskapet etter skoletid. Gratis AKS vil virke 
sosialt utjevnende, øke elevenes kunnskaper og fremme læring og trivsel gjennom en 
mer praktisk og variert skoledag. Fra skolestart 2021 vil også elever på 2. trinn på 
skolene i bydelene St. Hanshaugen og Frogner få tilbud om gratis deltidsplass. Tilbudet 
om gratis deltidsplass på 1.-4. trinn på Møllergata skole i Bydel St. Hanshaugen blir 
videreført. Totalt vil om lag 17 500 elever i Osloskolen får tilbud om gratis AKS til 
skolestart 2021. 

 Utlån av skolelokaler til frivillighet 

 Abildsø gård 

 Fundament/Ung Los - Innenfor delprogram oppvekst og utdanning er det testet ut et 
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frivillig 11. skoleår (Fundament), som er et tilbud nå i alle bydeler. De fleste 
prosjektene i delprogrammet handler imidlertid om mer langvarig kvalitetsarbeid i 
barnehager, barnevern, helsestasjoner, skoler. 

 Guttas Campus 

 Kvalifiseringstiltak for læreplass 

 Eksamenskurs Sommerskolen 

 Bestå 

 NAV i skolen 

 Minoritetsrådgivere 

 Mitt liv skole 

 Motorskoler Oslohjelpa 

 Sosiodemografisk tildeling og mobilitetskriteriet (grunnskolen) 

 Individrettede midler (vgs) 

 Oslostandard for gjennomføring av videregående opplæring  

 Pedagogisk psykologisk tjeneste og Læringsmiljøteamet 

 Oppfølgingstjenesten 

 Arbeidmarkedsbedrifter (noen er lærebedrifter for lærlinger som trenger ekstra 

oppfølging)  

 Oslostandarder for samarbeid mellom skole og barnevern 

 Eget opplæringstilbud til ungdom mellom 16-19 år med kort botid. 

 

 

 

Dårlig helse  

 

Oslohelsa  

Det fireårige oversiktsdokumentet Oslohelsa 2020 gir en oversikt over helsetilstanden og 

påvirkningsfaktorer for Oslo kommunes befolkning. Oversikten danner grunnlag for å peke ut 

hovedutfordringer for folkehelsa i Oslo, slik at planleggere og beslutningstakere kan rette 

innsatsen mot områder der behovet er størst. Dette gjør oversikt over helsetilstanden og 

påvirkningsfaktorer til grunnsteinen i det systematiske folkehelsearbeidet. 

 

Sosial ulikhet i helse er en gjennomgående folkehelseutfordring i Oslo. Med sosial ulikhet i helse 

menes at sosiale faktorer, som utdanning, yrke og inntekt, påvirker levekår og levesett som igjen 

påvirker helsa. Sosioøkonomiske ressurser inkluderer økonomiske ressurser, utdanning og yrke. 

Litt bedre sosioøkonomisk status gir litt bedre helse statistisk sett. Det gjelder gjennom hele det 

sosiale hierarkiet. Bydelsforskjeller i helse kan også henge sammen med sosial ulikhet i helse. 

 

Folkehelsestrategi for Oslo 

Ny folkehelsestrategi for Oslo 2022-2030 er under utarbeidelse. Ny folkehelsestrategi skal 

gjelde for alle kommunens virksomheter, være fremtidsrettet med fokus på et systematisk 

folkehelsearbeid og gjennomføring av virkningsfulle tiltak. For å sikre god forankring skjer en 

bred medvirkningsprosess som bla. involverer flere byrådsavdelinger, etater, bydeler, 

forsknings- og utviklingsmiljøer etc. Ny folkehelsestrategi for Oslo skal utvikles for å komme 

innbyggerne til gode. Det er en villet ambisjon at strategien skal fremme befolkningens helse og 

trivsel, og forebygge sykdom, skade og lidelse. I tillegg skal den beskytte mot negative 

påvirkningsfaktorer på helsen og bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller.  
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Statistisk oversikt over Oslos befolkning danner et viktig grunnlag for hvor innsatsen bør rettes i 

ny folkehelsestrategi. I dokumentet Oslohelsa 2020  er kommunens folkehelseutfordringer 

identifisert. Sosial ulikhet i helse er den største folkehelseutfordringen vi har i Oslo. I Oslohelsa 

anbefales det å rette et spesielt fokus på å redusere sosiale ulikheter i utenforskap og ensomhet, 

helsevaner og faktorer knyttet til nærmiljø. Dette vil derfor bli viktig i utarbeidelsen av ny 

folkehelsestrategi.  

 

Program folkehelse 

Program folkehelse i kommunene er en satsning i regi av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet 

og Kommunenes Sentralforbund for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens 

helse og livskvalitet. Oslo kommune er valgt som programfylke for Program folkehelse 2017-

2022 og mottar kr 9 100 000 årlig i 5 år til dette formålet. Programmet gjennomføres i utvalgte 

bydeler og skal spesialt ha fokus på rusforebygging og å fremme psykisk helse med barn og unge 

som målgruppe. Det arbeides aktivt med evaluering og forskning slik at gode tiltak kan breddes. 

Helseetaten koordinerer kommunens arbeid ved å følge opp og koordinere tiltakene, koordinere 

samarbeid inkludert legge til rette for samarbeid med kompetanse- og forskningsinstitusjoner 

for å sikre prosjektutvikling, forskning og evaluering.  

 

En psykt bra by- strategi for psykisk helse i Oslo 

En psykt bra by, vedtatt april 2020 er byrådets grunnlag og retning for hvordan Oslo kommune 

skal bidra til en bedre psykisk helse for befolkningen generelt og den verdimessige og faglige 

retningen for psykiske helsetjenester spesielt. «En psykt bra by» gir verdimessige og strukturelle 

føringer som har betydning for kommunens ansvar og rolle i utviklingen av tjenester og 

kompetanse. Innbyggerne i Oslo skal oppleve likeverd, mestring og kontroll over eget liv. 

Strategien skisserer hvordan Oslo kommune skal bidra til en bedre psykisk helse for 

befolkningen generelt og den verdimessige retningen for psykiske helsetjenester spesielt.  

Strategiens hovedmål: 

1. Færre innbyggere får psykiske helseutfordringer 

2. Det er en dør inn til psykiske helsetjenester 

3. Innbyggere som har psykiske helseutfordringer får bistand ut fra sine behov, slik at de 

kan leve meningsfylte liv 

 

Strategien gjelder forebygging av psykiske helseproblemer, tjenester til og samarbeid med de 

som har utviklet psykiske helseproblemer. Strategien omhandler også kompetanse og 

tjenesteutvikling i et innbyggerperspektiv og at kommunen sammen med sine innbyggere skal 

være i førersetet i utviklingen av lokale psykiske helsetjenester. 

 

Arbeidet med psykisk helseutfordringer er noe av det viktigste vi gjør i en kommune. Psykiske 

plager og lidelser er smertefullt og koster samfunnet milliarder av kroner i sykefravær. Det er en 

forskjell både i levealder og livskvalitet, og mennesker med alvorlige psykiske lidelser og 

rusproblemer lever i gjennomsnitt 10 - 20 år kortere enn andre. Risikoen for å få somatiske 

plager øker i takt med konsekvenser av psykiske plager og lidelser. Risiko for tidlig død øker 

ytterligere grunnet mindre bruk av helsetjenester og dårligere egenomsorg. Vi er fortsatt ikke 

der at psykisk helse er likestilt med fysisk helse. Det er ingen grunn til at det ikke skal være et 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13131998-1590734531/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Statistikk/Rapport%20Oslohelsa%202020.pdf
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likt gode behandlingsløp og like tilgjengelig helsehjelp for både fysiske og psykiske lidelser. Men 

veien dit er fortsatt lang. 

 

Det er sammenheng mellom oppvekstsvilkår og senere helseutvikling. Det er derfor viktig å 

styrke barn og unges arenaer slik at psykisk helseutfordringer unngås og ikke forsterkes. Alle 

som treffer barn og unge legger til rette for å kunne mestre utfordringer og problemer. Dette 

innebærer forebygging, tidlig oppdagelse og tilgjengelige og faglig gode psykiske helsetjenester 

for de som har behov for det. 

 

Handlingsplan for personer med funksjonsnedsettelser 

Handlingsplan for personer med funksjonsnedsettelser 2017 - 2020 skal gjennomgås innen 

utgangen av 2020. Det er planlagt at arbeid med ny plan eller strategi skal gjennomføres med 

medvirkning av brukerråd og aktuelle brukerorganisasjoner.  

 

 

Aldersvennlig by 

En aldersvennlig by er et inkluderende og tilgjengelig urbant miljø som fremmer aktiv aldring.  

Innsatsområdene i handlingsplanen er basert på innspill fra seniorer og skal bidra til at eldre skal 

kunne leve aktive og selvstendige liv så lenge som mulig. Mulighet til å ivareta sine sosiale 

aktiviteter og opprettholde daglige gjøremål er like viktig for eldre som for andre aldersgrupper.  

Et aldersvennlig samfunn oppnås ved at: 

 eldre bor i en bolig som passer for dem 

 de har ulike måter de kan bevege seg rundt i byen på, enten ved hjelp av offentlig 

transport, Ruter aldersvennlig transport, TT kjøring eller ved å gå eller sykle 

 de har et sted de ønsker å dra til, hvor de kan treffe andre og føle seg velkommen. 

Ensomhet er en av de hyppigste årsakene til at innbyggerne søker kontakt med kommunens 

helse- og omsorgstjenester.  Å bidra til at flere føler at de har et godt liv kan derfor bidra til 

bedre levekår for alle. En aldersvennlig by skal bidra til redusert behov for helse – og 

omsorgstjenester.  Plan for trygg og mangfoldig eldreomsorg skal bidra til å forebygge 

ensomhet og legge til rette for sosiale møteplasser og nye nettverk, og styrke samarbeidet med 

frivilligheten. Ressursbruken skal dreies fra reparasjon til forebygging, helsefremmende arbeid 

og rehabilitering. Dessverre er det slik at levekårsutfordringer ofte følger mennesker gjennom 

hele livet. En god barndom bidrar til en god alderdom.  

Med utgangspunkt i Handlingsplanen for en aldersvennlig by og Plan for trygg og mangfold i 

eldreomsorg vektlegger vi følgende tiltak for å for å motvirke levekårsutfordringer og utjevne 

levekårsforskjeller: 

 Etablering og utvidelse av Ruter aldersvennlig transport.  Godt tiltak for å øke 

mobiliteten for de som har utfordringer med å benytte ordinær offentlig transport. Fører 

til økt deltakelse og sosial omgang og bedre helse. 

 Legge til rette for at eldre skal kunne bevege seg i nærmiljøet, i sentrum og i marka ved 

at det settes opp benker.  (Innbyggerinvolvering, samarbeid mellom HEI sektor og 

BYU/Bymiljøetaten er sentralt) 

 Seniorsentrene og andre lavterskeltilbud som sosiale møteplasser for eldre.  Vektlegge 

varierte tilbud. 
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 Tilbud om mat og mulighet for å spise sammen med andre på seniorsentrene eller andre 

dagaktivitetstilbud. 

 Treningsgrupper med tilpassede tilbud på seniorsentrene eller andre lavterskeltilbud. 

 

 

Rusmiddelproblematikk 

Rusproblemer kan forebygges på samfunns-, gruppe- og individnivå. Det betyr at rusproblemer 

bør ses i et familie- og livsløpsperspektiv. Det vil si å anerkjenne og verdsette pårørendes innsats 

og kompetanse, og de belastninger som rusproblemer kan føre til for familien. Rusproblemer kan 

oppstå gjennom hele livet. Det viktigste grepet for å forebygge rusproblemer, er å redusere 

levekårsutfordringer og sosiale forskjeller. Mange tiltak i Folkehelseplanen, som byrådet la frem 

i 2017, og tiltak på andre politikkområder forebygger senere rusproblemer. Det samme gjelder 

kommunal alkoholpolitisk handlingsplan, som byrådet la frem i 2016. 

 

Sammenhengen mellom oppvekstvilkår og senere helseutvikling gjør det spesielt viktig å styrke 

primærforebyggende tiltak tidlig i livet. Medvirkende faktorer til at rusproblemer oppstår er 

mangfoldige. Det forebyggende arbeidet må foregå både på samfunns-, gruppe- og individnivå. 

På samfunnsnivå handler det om utjevning av sosial ulikhet, gode levekår for alle og utvikling av 

lokalmiljøer som fremmer sosial integrering og fellesskap. På gruppenivå må fokuset være å 

bedre forholdene for familier og utsatte grupper, og å forebygge rusproblemer i et familie- og 

livsløpsperspektiv. På individnivå handler det om kunnskap, holdninger og mot til å kunne si nei til 

rusmidler, samt å hindre at begynnende rusing utvikler seg til alvorlige rusproblemer. Barn som 

pårørende trenger særskilt oppfølging. 

 

Rusproblemer skyldes i stor grad sosiale problemer og marginalisering. De oppstår ikke i et 

vakuum eller av seg selv, og er ei heller utelukkende resultat av individets valg. Det er resultater 

av samfunnsstrukturer, politiske valg og politiske prioriteringer. Derfor ser byrådet det som et 

overordnet politisk ansvar å jobbe for å redusere og utjevne de sosiale og økonomiske 

forskjellene i Oslo, og fører derfor en aktiv politikk for å bidra til dette. Forebygging og reduksjon 

av fattigdom og sosial eksklusjon må starte tidlig, og tiltak for tidligere innsats har blitt særlig 

prioritert av byrådet, blant annet gjennom: 

 

 Bygging av 3000 flere barnehageplasser i Oslo frem mot 2019 og innføring av utvidede 

ordninger for gratis kjernetid i barnehagen.  

 Satsingen Barnehjernevernet som setter tjenestene i stand til å forebygge, oppdage og 

hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. 

 Styrking av laget til barnet, gjennom en styrket skolehelsetjeneste, flere lærere i 

Osloskolen og innføring av intensivoppfølging i barneskolen for elever som trenger ekstra 

oppfølging og flere rådgivere, NAV-veiledere og miljøarbeidere i videregående skole. 

 Innføring av aktivitetsplikt mot mobbing i barnehage, skole og aktivitetsskole for å sikre 

at mobbing aktivt forebygges, felles rutiner for håndtering av mobbesaker og ansatt et 

eget mobbeombud. 

 Utvikling av en ny aktivitetsskole i Osloskolen med gratis deltakelse og høyere kvalitet på 

innholdet. 

 Bygging av flere nye og rehabiliterte idrettsanlegg for barn og unge og flere fritidstilbud i 

bydelene. 

 Avsetning av midler til gratis helgeaktiviteter for ungdom mellom 13-18 år i bydelene, 

samt styrket innsats mot barn- og ungdomskriminalitet. 
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 Inkludering av helsestasjon og skolehelsetjeneste i Oslostandard for samarbeid mellom 

barnevern og barnehage/skole. 

 Etablering av Nye Familier, et besøksprogram for førstegangsforeldre der helsestasjonen 

gir veiledning i foreldrerollen. I løpet av 2018 vil 11 bydeler etablere programmet og i 

løpet av 2019 deltar alle bydeler. 

 Kompetanseheving slik at medarbeidere i forebyggende tjenester kan se, snakke med og 

handle når barn har psykiske helseutfordringer eller lever med rus eller andre alvorlige 

forhold i hjemmet. 

 

Viktige tiltak fra byrådets strategiske plan for rusfeltet (2018) er: 

 

 Oppdatere det rusforebyggende programmet i Osloskolen slik at det gir faktabasert 

kunnskap om alle rusmidler (også nye) og rusmidlenes virkninger, og at kunnskapen gis av 

fagpersonell og mer på ungdommens premisser.  

 Utrede hvordan man kan gi unge med rusproblemer, og som ikke har et sted å bo, et 

tilbud om korttids/akuttilbud i bolig/samlokalisert bolig med tett oppfølging for å hindre 

plassering på institusjoner med etablerte rusmiljøer. 

 Personer med rusproblemer skal på lik linje med andre tilbys aktiviserings- og 

opplæringstiltak som fremmer overgang til arbeid, også når man er i Velferdsetatens 

tiltak. 

 Utvide «Nyttig arbeid» slik at flere kan komme ut i arbeid og meningsfull aktivitet og at 

flere arbeidsgivere inviteres til å bidra til at personer med rusproblemer skal få delta i 

det ordinære arbeidslivet, for eksempel gjennom «individual placement and support» 

(IPS-prosjekter). 

 At tjenestene legger til rette for egeninnsats og tilgang til «likemenn» og deltakelse i 

selvhjelpsgrupper. 

 Utrede ulike måter å organisere bo-oppfølging på, slik at tjenestene også kan være 

tilgjengelige utenfor NAV sin ordinære arbeidstid (kveld og helg 

 Innføre frisklivstilbud til personer med rusproblemer slik at de kan få hjelp til endring av 

levevaner med bedre kosthold, mer fysisk aktivitet og mindre røyking. 

 Legge til rette for et kompetanseutviklingsprogram om hva rusproblemer er knyttet til, 

med et særlig fokus på levekår, livshistorie og omgivelsenes betydning. 

 Resultatene av russtrategien skal være at færre innbyggere utvikler rusproblemer, og at 

de som lever med rusproblemer opplever bedret livskvalitet. 
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Bente Fagerli Knut Egil Asprusten 

kst. kommunaldirektør seksjonssjef 
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