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Visjon: 

En mangfoldig bydel i endring 
Bydelens visjon fremhever to viktige kjennetegn og ambisjoner: 

• Med mangfold vil bydelen legge vekt på valgfrihet, inkludering, likeverd, toleranse og 
forskjellighet som styrke 

• Med endring vil bydelen legge vekt på muligheter, tilpassede tilbud, fleksibilitet, 
utvikling og nyskaping. 

Innsatsområder og strategier: 
Bydelen vil i strategiplanperioden ha fire innsatsområder: 

• Tidlig innsats 

• Egenmestring 

• Møteplasser 

• Samarbeid 
 
Viktige strategier i oppgaveløsningen vil være: 
Kompetanseutvikling, tverrfaglig innsats, sammenhengende tiltakskjeder, lavterskeltilbud, 
hjelp til rett tid, tilpassede tjenester, differensierte tilbud, inkludering, brukermedvirkning, 
valgfrihet, ansvarliggjøring, trygge leke- og fritidsarenaer og riktig dimensjonerte tilbud. 

Mål, situasjonsbeskrivelse og utfordringer: 
HELE BEFOLKNINGEN 
Hovedmål: 
Vår bydel er trygg og inkluderende. 

 
Situasjonsbeskrivelse: 
Bydelen opplever stor befolkningsvekst, byutvikling i høyt tempo og en rekke sosiokulturelle 
utfordringer av større og mindre art. Parkene i bydelen er svært populære. Det er gledelig, 
men det fører også til støy og forsøpling. Mange steder i bydelen er belysningen dårlig og 
gangveiene gjengrodd. Småkriminalitet i det offentlige rom, kombinert med mye 
medieoppmerksomhet rundt mer alvorlig voldskriminalitet i bydelen, fører til at mange – både 
beboere og ansatte– kvier seg for å oppholde seg enkelte steder om kvelden.   
 
For beboere kan Oslo kommune oppleves som en stor og kompleks organisasjon, med mange 
etater og foretak med til dels overlappende ansvarsområder. Bydelen er den virksomheten i 
kommunen som kan og skal være nærmest den enkelte beboer, og vil for mange være et 
naturlig første kontaktpunkt med det offentlige, også i saker som bydelen ikke selv har 
eierskap til.   
 
Bydelens ansatte er mye ute blant folk. Lokalkunnskap og nærhet til befolkningen er 
avgjørende når det gjelder å utvikle bydelen på en måte som både er bærekraftig og ivaretar 
bomiljøenes særpreg. 
 
Hovedaktiviteter/utfordringer: 

• Styrke bydelens miljøprofil.  

• Områderettet innsats. 

• Tilstedeværelse/trygghetsskapende tiltak. 

• Samarbeid med bydelens aktører (eks. borettslag, frivillige, etater, næringsliv). 
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• Videreutvikle åpne og attraktive byrom/parker. 

 
BYDELENS TJENESTER 
Hovedmål: 
Med utgangspunkt i de enkeltes ressurser og muligheter, bidrar bydelens tjenester til et 

verdig, meningsfylt og selvstendig liv. 

Barn og familier   

Situasjonsbeskrivelse: 
Bydelen er spennende for små og store. Barna vokser opp midt i storbyen, med alle de gleder 
og utfordringer det fører med seg.  De fleste barn og unge vokser opp i familier som er aktive 
brukere av vårt mangfoldige tilbud og med foresatte som engasjerer seg. Bydelen ønsker å 
være en attraktiv bydel for barnefamilier. Andelen små barn øker.  
 
For utsatte barn og unge er tidlig intervensjon og god koordinert innsats fra bydelen en 
forutsetning for å bidra til en god oppvekst; smidige løsninger som inkluderer mor, far og 
barn. Bydelen har over lengre tid jobbet med å bygge opp et fritids og kulturtilbud for barn og 
unge ungdommer. Det skal være godt å være barn i bydelen, derfor er det viktig med trygge 
lekearenaer i nærmiljøet.  
 
Bydelen bidrar til en god oppvekst gjennom helhetlig arbeid, samarbeid og gode møtearenaer.  
 
Hovedaktiviteter/utfordringer: 

• Ivareta barneperspektivet i bydelens nærmiljøer. 

• Gode basistilbud for barn.    

• Tilpasset hjelp og fritidstilbud for barn og familier med spesielle utfordringer. 

• Tidlig innsats for å bryte sosial arv. 

Ungdom 

Situasjonsbeskrivelse: 
De fleste ungdommene i bydelen vokser opp i trygge omgivelser og er aktive brukere av 
bydelens tilbud. Bydelen har lang tradisjon på å gi rom for ungdommenes egne ønsker, 
initiativer og mestring. Dette har gitt utsatte ungdommer en ny plattform og bidratt til 
selvstendige liv gjennom alternative karriereveier. 
 
En del unge vokser opp i husstander med inntekt under fattigdomsgrensen. Barn og unge som 
bor i kommunale boliger er utsatt i forhold til ustabile oppvekstmiljø. Unge voksne som står 
utenfor skole og arbeidsliv har behov for tett oppfølging og alternative tiltak.  
 
Ungdom som har vært under tiltak i barnevernet møter ofte utfordringer ved overgangen til 
voksenlivet. Bydelen har gjennom sine lokale tiltak bidratt til selvstendiggjøring og redusert 
fare for marginalisering og utenforskap. 
 
Bydelens egne tiltak, idrettslag, frivillige organisasjoner og kulturaktører bidrar til et variert 
og spennende tilbud til ungdom. Ungdomstiden er en brytningstid der enkelte faller ut av de 
organiserte tilbudene. Det er viktig at bydelen fanger opp disse ungdommene.  
 
Bydelens helsetjenester ser at flere ungdommer rapporterer om psykiske vansker. En liten 
andel ungdommer i bydelen utvikler vansker knyttet til rus og psykisk helse.  
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På Lørenområdet bygges det mange nye boliger og nye skoler. I etableringsfasen vil bomiljøet 
være utstabilt og det er behov for gode koordinerte fritidstilbud for barn og unge. 
 

Hovedaktiviteter/utfordringer: 

• Differensiert tilbud til ungdom når det gjelder kvalifisering, bolig med oppfølging og 
fritidsaktiviteter. 

• Videreutvikle gode, forebyggende helsetilbud for ungdom med vansker knyttet til rus 
og/eller psykisk helse - fange opp disse ungdommene tidlig og motivere dem til å 
motta hjelp og behandling. 

• Nærmiljøutvikling, lokale fritidstilbud og trygging av bomiljøer. 

Rus og psykisk helse  

Situasjonsbeskrivelse: 
Bydelen har utfordringer som følge av å være en bydel i den indre, østlige delen av Oslo. 
Arenaer som i utgangspunktet er positive og miljøskapende, som for eksempel mange 
utesteder og parker som inspirerer til aktiviteter og festing, blir negative for enkelte 
mennesker. Dette gjelder for eksempel unge, enslige, mennesker utenfor arbeidslivet og 
mennesker som over tid har slitt med problemer knyttet til rus og psykisk helse. Bydelen har 
mange utleieboliger som medvirker til ustabile bomiljøer.  
 
Bydelen har bred erfaring og mange av bydelens tjenestesteder gir tilbud i forbindelse med 
rus og psykisk helse. Bydelen legger stor vekt på samarbeid internt og eksternt.  
 
Hovedaktiviteter/utfordringer: 

• Tidlig intervensjon og forebygging 

• Redusere innleggelser og tilbakefall i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. 
(Samhandlingsreformen). 

• Bolig og bomiljø. 

• Aktivisering og inkludering. 

Mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Situasjonsbeskrivelse: 
Utbygging av nye boliger har ført til flere boliger og bomiljøer som er tilpasset beboere med 
funksjonsnedsettelse. Antall innbyggere med nedsatt funksjonsevne øker.  
Ensomhet, fravær av nettverk og mangel på meningsfulle hverdagsaktiviteter er problemer 
mennesker kan oppleve som følge av å ha en funksjonsnedsettelse. Funksjonsnedsettelse 
påvirker livene til pårørende og familier.  
 
Økt bevissthet om brukermedvirkning gjør at flere har fått større innsikt i og kjennskap til sine 
rettigheter. Samtidig er det enkelte som ikke får det de har behov for, og rett til, av tjenester. 
 
Beboere med funksjonsnedsettelse bør være aktive brukere av tjenester og tilbud i bydelen 
som er rettet mot hele befolkningen.  
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Hovedaktiviteter/utfordringer: 

• Tilrettelagte boliger. 

• Samarbeid med brukerorganisasjoner og frivillige.  

• God og tilgjengelig informasjon om kommunens tilbud.  

• Tilbud og tjenester tilrettelagt for brukere med nedsatt funksjonsevne (tilrettelegging 
fysisk og psykososialt).  

Eldre 

Situasjonsbeskrivelse: 
I løpet av perioden 2012-2015 vil antall eldre over 80 gå ned, mens aldersgruppen 67- 79 vil 
øke (kilde ”Oslo speilet”) Eldre er ingen homogen gruppe og aldring i seg selv er ingen 
sykdom, mange greier seg selv og har god helse og sosial kontakt. Andre har sviktende helse 
med komplekse sykdomsforløp, lever isolert og er avhengig av omfattende omsorgstjenester.  
Bydelen har et differensiert tjenestetilbud til eldre med eldresenter, hjemmetjenester, Omsorg 
+ tiltak og institusjonstilbud.  
 
Antall personer med demens er økende, også blant yngre eldre hvor demenssykdommen ofte 
er relatert til tidligere rusoverforbruk.  
 
Eldre innvandrere lever ofte isolert og mottar hjelp fra sin familie inntil omsorgsbehovet blir 
omfattende og offentlig hjelp må settes inn. 
  
Samhandlingsreformen forutsetter tidlig innsats og forebygging, tidligere utskrivninger fra 
sykehus, og oppgaver overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Kravene til tettere 
samarbeid med sykehus og fastleger blir større. Det gjør også behovet for tettere samarbeid 
med familie og frivillige. 
Ny teknologisk utvikling gir muligheter for økt selvstendighet.  
 
Hovedaktiviteter/utfordringer: 

• Differensierte tjenestetilbud. 

• Samhandlingsreformen – tilpassing og utvikling av bydelens tjenester/samhandling 
med spesialisthelsetjenesten. 

• Hjelp til selvhjelp. 
 
 


