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En tryggest mulig by  

Oslo kommune legger stor vekt på at Oslo skal oppleves som 

en trygg by å bo, arbeide og ferdes i.   

 

De siste årene er det jobbet godt med flere trygghetsskapende 

tiltak. Jeg vil spesielt nevne Oslovaktene som er å se i byen om 

kveldene og nettene i helgene, og bedre belysning der folk 

ferdes. 

 

Byrådet vil videreføre og forsterke dette arbeidet slik at 

innbyggere som ferdes spesielt i sentrum på kveldstid kan føle 

seg tryggere.  Blant annet er videre utvikling av 

Trygghetsindeksen og en «trygghetsapp» viktig i 2015.  

Gjennom “Trygghetsindeks for Oslo – Årsrapport 2014, 

skisseres mange mulige løsninger for det videre arbeidet med trygghet.  

 

Det foreslås blant annet å opprette et nettverk TRiO – Trygg i Oslo, som skal ha til hensikt å 

samordne alt trygghetsskapende arbeid i Oslo. Videre foreslås det å endre innsamlingsmetodene 

i Trygghetsindeksen, slik at indeksen blir mer dynamisk og finmasket. Dette vil gjøre at man 

raskere kan iverksette målrettede tiltak.  

 

I rapporten er samarbeid et stikkord. Ved å samordne innsatsen til virksomheter, grupper og 

interesseorganisasjoner som er med i trygghetsskapende arbeid, vil det være mulig å oppnå 

større effektivitet og gode resultater. 

Det er stor interesse for, og engasjement rundt trygghetsarbeidet i Oslo, og det blir spennende å 

følge utviklingen av Trygghetsindeksen i 2015. 

 

Guri Melby 

Byråd for miljø og samferdsel 

Oslo kommune 
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Trygghet i Oslo 

Som beredskapssjef i Oslo og leder av Beredskapsetaten er det 

viktig for meg at det trygghetsskapende arbeidet som gjøres – i 

første rekke – forebygger alvorlige hendelser. Gjennom et 

målrettet arbeid med bakgrunn i Trygghetsindeksarbeidet, er det 

av stor betydning at etater, organisasjoner og virksomheter 

samordner sitt arbeid. Beredskapsetaten og arbeidsgruppen for 

Trygghetsindeksen foreslår derfor at arbeidet i pilotprosjektet i 

2015 organiserer dette gjennom nettverket TRiO – Trygg i Oslo. 

Oslo kommune legger stor vekt på dette arbeidet, og 

pilotprosjektet med «Oslomodellen» i 2015 (forklart i rapporten) 

vil vise om og i hvor stor grad et målrettet og en samordnet 

innsats vil gi gode resultater. 

Arbeidet med Trygghetsindeksen og TRiO er en dugnad med deltakere fra statlige, kommunale 

og private aktører. Dette gjør at vi forhåpentligvis kan oppnå en god synergieffekt. I tillegg legger 

TRiO-modellen stor vekt på samarbeid og samhandling med Oslos innbyggere og besøkende. 

Beredskapsetaten skal prioritere arbeidet med trygghet i Oslo i årene framover, og har store 

forventninger til resultatet av dette arbeidet. Jeg vil takke deltakende etater, virksomheter og 

organisasjoner som har deltatt i dette arbeidet i 2014, og rette en spesiell takk til Bymiljøetaten, 

som har vært en avgjørende samarbeidspartner i dette arbeidet. 

 

Jon Birger Berntsen 

beredskapssjef 

Beredskapsetaten 

Oslo kommune 
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1 Innledning 
Byrådet i Oslo behandlet i Byrådssak 3/13 «Tiltak mot overfallsvoldtekter i Oslo». Her redegjorde 

Byrådet for hvilke tiltak det er aktuelt å arbeide videre med. 

Beredskapsetaten (BER) fikk som en konsekvens av dette, i oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø 

og samferdsel (MOS) å koordinere arbeidet med en trygghetsindeks i Oslo. I brev av 02.05.131, 

inviterte BER aktuelle samarbeidspartnere til å delta i en arbeidsgruppe med mål om så snart 

som mulig å etablere en trygghetsindeks for Oslo. 

Trygghetsindeksarbeidet skulle bygge på en modell fra København2. I København er arbeidet med 

trygghetsindeksen forankret i København kommunes samlede strategi for en Sikker By.3 

Videre bygger arbeidet i København på et nært samarbeid mellom kommunen og politiet der 

kommunen innhenter opplysninger om innbyggernes «følelse» av trygghet og politiet bistår med 

statistikk om anmeldte forhold i de forskjellige bydelene. Opplysningene er kategoriserte, slik at 

den enkelte variabel/indikator kan sammenlignes og indekseres. Det er viktig at indeksen måler 

det som faktisk skal måles (validitet) og at indikatorene er nøyaktige (reliabilitet). 

TNS gallup fikk etter en konkurranse, oppdraget med å gjennomføre en spørreundersøkelse som 

omfattet 2000 personer over 18 år fordelt på 4 bydeler; St. Hanshaugen, Gamle Oslo, 

Grünerløkka, og Frogner, med 500 respondenter i hver bydel. Undersøkelsen ble foretatt i 

desember 2013. På grunn av at arbeidet først ble presentert i 2014 kalles dette heretter for 

"Trygghetsindeks 2014". 

På dette tidspunktet kunne ikke politiet, på grunn av ressursmangel, gi samme type data som det 

som ble gitt av politiet i København. Intervjugruppen i de fire bydelene, ble derfor spurt om de 

hadde opplevd kriminalitet eller om de kjente til kriminalitet var begått i nærområdet. Dette ble 

deretter lagt til grunn i stedet for politiets statistikk. 

Dette resulterte således i en undersøkelse tilnærmet «Københavnmodellen» med en 

undersøkelse som målte hendelsesindeks og utsatthetsindeks. 

 

Figur 1: Samlet indekstall de fire pilotbydelene
4
 

                                                      
1
 Brev av 02.05.2013 ref. 63/2013-jbb 

2 http://tryghedsindekset.kk.dk 
3 http://www.kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraader-og-politikker/tryghed/sikker-by 
4 Se hovedrapport for trygghetsindeks Oslo 2013 

Utrygghetsindeks 
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Hendelsesindeks  
(0-100) 50

% 

Indeks for utsatthet 
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% 

9,4 

9,3 

9,4 
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For å se på utviklingen, vil det derfor være nødvendig, hvis denne modellen videreføres, å 

gjennomføre en lignende undersøkelse hvert år og vurdere eventuelle endringer i indekstallene 

opp mot gjennomførte tiltak.  

Rapporten er delt inn i 3 hoveddeler. 

Første del omhandler hva som er gjort i 2014, forslag til hvordan Trygghetsindeksen kan 

videreføres i 2015 og beskriver de tiltak arbeidsgruppen ser for seg iverksatt i 2015 i 

pilotbydelene.  

Andre del er et sammendrag av trygghetsindeksundersøkelsen 2014 i de fire pilotbydelene. For å 

ha et sammenligningsgrunnlag, har vi i tillegg implementert relevant data fra 

publikumsundersøkelsen fra 2014. Vi presenterer her kun utdrag av undersøkelense og henviser 

til rapportene og de konklusjonene som ligger der. 

Tredje del er en kort introduksjon av de nåværende samarbeidspartnerne i «TRiO nettverket». Vi 

har i denne delen lagt ved ett eksempel på hvordan en samarbeidspartner kan presentere seg.  

Under forutsetning av at TRiO-nettverket blir opprettet, vil det i løpet av første del av 2015 bli 

utarbeidet en statusrapport med en fyldig presentasjon av alle samarbeidspartnerne. 

 

Pr 15.12.2014 består arbeidsgruppen av følgende deltakere: 

 Byrådslederens kontor (BLK) 

 Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 
(MOS)  

 Byrådsavdeling for eldre og sosiale 
tjenester (EST).  

 Pilotbydelene St. Hanshaugen, Gamle 
Oslo, Grünerløkka og Frogner 

 Bymiljøetaten (BYM) 

 Beredskapsetaten (BER) 

 Velferdsetaten (VEL) 

 Helseetaten (HEL) 

 Plan- og bygningsetaten (PBE) 
 

 Utdanningsetaten (UDE) 

 Oslo Havn KF (HAV) 

 Rådet for innvandrerorganisasjoner i 
Oslo 

 Natteravnene 

 Kirkens bymisjon – Oslo 

 Oslo Røde Kors Gatemegling 

 Foreningen for human narkotikapolitikk 

 =Oslo 

 NHO-Service 

 Politiet 
 

Gjennom disse deltakerne er også SaLTo, SALUTT og andre samarbeidsfora representert. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2 Sammendrag – forslag til tiltak 

2.1 TRiO-nettverket  
I motsetning til København, har ikke Oslo kommune en 

«paraplyorganisasjon» som arbeider med trygghet/sikkerhet. 

Det er imidlertid mange organisasjoner og virksomheter – flere 

tverretatlige - som arbeider med trygghet. For at det skal være 

mulig å se på endringer i trygghetsindeksen fra år til år er det 

derfor nødvendig å opprette et nettverk som kan arbeide med å 

koordinere forebyggende og operative tiltak. Dette nettverket, 

«Trygg i Oslo – TRiO» foreslås derfor opprettet, slik at målrettet 

trygghetsarbeid kan iverksettes fra 2015 i pilotbydelene.5 

2.2 Oslo-modellen – dynamisk trygghetsindeks 
Videre foreslås det at den statiske trygghetsindeksen etter «Københavnmodellen» erstattes av 

en dynamisk trygghetsindeks.6 Det er i hovedsak to årsaker til dette. For det første ser 

arbeidsgruppen at en dynamisk trygghetsindeks gir bedre og mer "finmasket" informasjon som 

til enhver tid er gyldig. For det andre gjør manglende tilgang til politidata det vanskelig å oppnå 

samme nøyaktighet som i København, hvis man velger «Københavnmodellen». 

En dynamisk trygghetsindeks bygger i stor grad på observasjoner og registreringer gjort av 

responsgrupper og virksomheter i nettverket. Det utarbeides et registreringsverktøy av 

Bymiljøetaten (BYM), som skal være et av flere verktøy i denne registreringen.7 

Det betyr i praksis at «Oslo-modellen» som nevnt ovenfor, blir mer dynamisk enn 

«Københavnmodellen», og prosjektgruppen mener at dette kan gi bedre beslutningsgrunnlag for 

tiltak enn det «Københavnmodellen» gjør. 

Beredskapsetaten er eier av et prosjekt sammen med Transportøkonomisk institutt TØI, 

finansiert av Regionale forskingnsfond - RFF.  Forskningsprosjektet, «Trygghet og mobilitet 

gjennom døgnet», har fokus å fremme løsning for mobilitetsdata i Oslo kommune, som kan 

benyttes sammen med rapporteringsdata i TRiO prosjektet. I tillegg til mobilitetsdata, utvikler 

TØI en publikumsrettet trygghetsapp, «Trygg i Oslo» som skal ferdigstilles våren 2015. 

Oslo kommune er i dialog med Oslo politidistrikt for å kunne innhente tendensindikatorer bygget 

på kriminalitetsutviklingen i områder og bydeler. Denne tendensindikatoren vil, sammen med 

annen innsamlet data, kunne gi et valid bilde av situasjon og utvikling. 

 

                                                      
5 Se kap. 3 
6 Se kap. 3 
7 Se kap. 3 

Motto: Trygghet – Trivsel - Tolleranse 
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Oslo kommune har gjennomført sentrale bruker- og publikumsundersøkelser i 1998, 2001, 2004, 

2007, 2010 og 20148. Disse undersøkelsene gir en god statistisk pekepinn på hvordan utviklingen 

har vært, da det også er stilt spørsmål om trygghet.9 Prosjektgruppen ser for seg at 

publikumsundersøkelsene i framtiden vil erstatte den statiske hendelsesindeksen, og derfor være 

et godt supplement til den dynamiske trygghetsindeksen. Publikumsundersøkelsene er 

innarbeidet i denne rapporten. 

Publikumsundersøkelsen 2014 s. 60, konkluderte med: 

“Det viktigste for at innbyggerne skal trives i Oslo er at de føler seg trygge, både ute i 

sentrum på dagtid og hjemme i sitt eget hjem, og at det er pent i området der de bor.” 

Dette korresponderer godt med mottoet til TRiO: Trygghet, trivsel og toleranse. 

Arbeidet i 2015 vil bli organisert av en prosjektgruppe som består av de mest sentrale aktørene, 

deriblant pilotbydelene, Beredskapsetaten, Bymiljøetaten og politiet. De andre aktørene, 

nettverksgruppen, vil jevnlig bli innkalt til samarbeidsmøter. 

2.3 Trygghetskonferanse 
Det foreslås at det i løpet av 2015 blir gjennomført en trygghetskonferanse der partnere i 

nettverket samt andre interesserte, vil kunne møtes for å få innspill i trygghetsarbeidet. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 http://www.byradsavdeling-for-
finans.oslo.kommune.no/getfile.php/byrådsavdeling%20for%20finans%20(FIN)/Internett%20(FIN)/Dokumenter/POS%20-
%20seksjon%20for%20plan%20og%20strategi/Publikumsundersøkelsen%202014%20-%20hovedrapport.pdf 
9 Beskrevet i kapitler om bydeler. 
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3 Del 1: Arbeidet i 2014, videreføring av Trygghetsindeksen i 

2015 og forslag til tiltak i 2015 i pilotbydelene.  

3.1 Innledning 
Del 1 tar for seg arbeidet som er gjort i trygghetsindeksarbeidet i 2014, samt de tiltak som 

foreslås for 2015. I forslaget legges det opp til at arbeidet i hovedsak skal gjennomføres i 

pilotbydelene St. Hanshaugen med sentrum, Gamle Oslo, Grünerløkka og Frogner. I forslaget til 

tiltak i 2015, er det en rekke tiltak som arbeidsgruppen mener er viktige å gjennomføre for at 

Trygghetsindeksarbeidet i Oslo skal lykkes. 

3.2 Arbeidet i 2014 
Arbeidsgruppen for Trygghetsindeksarbeidet har i 2014 gjennomført møter med arbeidsgruppen 

for trygghetsindeksen, for å informere om arbeidet samt å diskutere framdrift. I tillegg er det 

gjennomført en rekke bilaterale møter med samarbeidspartnere. I forbindelse med 

omorganiseringen av Beredskapsetaten sommeren 2014 ble Kåre Ellingsen, avdelingssjef for 

strategi og utvikling i Beredskapsetaten, tildelt ansvaret for Trygghetsindeksarbeidet. Arbeidet 

med utviklingen av Trygghetsindeksarbeidet har foregått i nært og uvurderlig samarbeid med 

Bymiljøetaten ved seksjonssjef for Bypatruljen, Osman Ibrahim. 

Arbeidet i 2014 har i stor grad bestått i å utarbeide forslag og tiltak for 2015, slik at arbeidet i 

praksis kunne startes for fullt i 2015. Det er utarbeidet forslag til organisering, registrering og 

hvordan tiltak med bakgrunn i registreringene kan operasjonaliseres. Resultatet av dette 

arbeidet er nedfelt i denne rapporten.  

Oslo kommune har pr. i dag ingen overordnet sikkerhets/trygghetsorganisasjon – i motsetning til 

København (Sikker By). Det finnes flere samvirkeorganisasjoner som OXLO, SALUTT og SLT 

samarbeidet SALTO, men for å kunne måle resultat av innsats er det av stor viktighet å innføre en 

samarbeidsplattform/nettverk som forpliktende kan gjøre målrettet innsats innen trygghet. 

Prosjektgruppen foreslår derfor å opprette en nettverksorganisasjon – TRiO – som er en 

tverrfaglig gruppe, bestående av statlige, kommunale, private og frivillige/humanitære 

virksomheter.  

 

3.3 Forslag til organisering, tiltak og operasjonalisering av 

Trygghetsindeksarbeidet i 2015 
Som nevnt i kapitlet om arbeidet i 2014, foreslår arbeidsgruppen å opprette en 

nettverksorganisasjon – TRiO – som er en tverrfaglig gruppe, bestående av statlige, kommunale, 

private og frivillige/humanitære virksomheter. TRiO-nettverkets oppgave er å samle og å 

analysere inndata og deretter prioritere og operasjonalisere dataene, for så å fordele oppgavene 

i nettverket 
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3.3.1 Modell for TRiO nettverket og Trygghetsindeksen 
 

 
 

3.3.2 TRiO-nettverket 

 

Hensikten med denne organisasjonen er å samle informasjon og å koordinere innsats i et 

forebyggende og håndterende aspekt. Trygghetsindeksen (inn-data), som i denne modellen 

består av «Trygg i Oslo» app, rapporteringssystem BYM, trygghetsindeksundersøkelsen for Oslo 

kommune for 2014, publikumsundersøkelsene og tendensindikator fra Oslo politidistrikt og 

politistasjonene, vil kunne gi oss bakgrunnsdata for operasjonalisering. Det er imidlertid også av 

stor betydning at det forebyggende og håndteringsmessige arbeidet koordineres og 

systematiseres. 

For å kunne måle resultater i en trygghetsindeks, må parameterne for innsats kvantifiseres og 

systematiserer. 

Denne nettverksorganisasjonen består av mange virksomheter med forskjellig tilnærming og 

ansvar. 

Hovedinndelingen er: 

 Statlige organisasjoner (politi, tollvesen mv.) 

 Kommunale virksomheter 

 Virksomheter som er private, men som stort sett finansieres av kommunen 

 Private virksomheter 
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 Frivillige virksomheter/organisasjoner 

Tiltakene kan deles inn i: 

 Teknologiske tiltak 

o Avgrensninger, belysning, kamera, skilting mv. 

 Organisatoriske tiltak 

o Rutiner, vakthold, patruljering, reaksjoner, informasjon mv. 

 Menneskelige tiltak 

o Informasjon, opplysning, holdningsbygging og holdningsskapende arbeid, 

organisasjonskontakt mv 

o Hjemmesider 

 

 

3.4 TRiO Organisering og målstyring 

3.4.1 Organisering av aktører 

Aktører som er invitert til deltakelse i TRiO arbeidet er både statlige, kommunale, private, 

frivillige og humanitære virksomheter. 

Organisering av arbeidet i en 

arbeidsgruppe vil være todelt med en 

sentral arbeidsgruppe og en 

referansegruppe. 

Den sentrale arbeidsgruppen vil bestå 

av sentrale aktører (stat og kommune), 

som har en forpliktelse overfor Oslos 

innbyggere og har kontinuitet og 

forutsigbarhet i sin kapasitet.  

Referanseaktørene i arbeidsgruppen vil 

bestå av øvrige aktører som de private, 

frivillige og humanitære virksomheter. Flere virksomheter er delvis eller helfinansiert av 

kommunen og vil dermed også kunne inngå i den sentrale arbeidsgruppen. 

TRiO arbeidets organisering vil bidra til å etablere en unik samarbeidsmodell hvor alle aktører 

som arbeider med trygghet forenes om et forpliktende samarbeid til det beste for Oslos 

innbyggere og besøkende. 

TRiO-nettverket 
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Aktørene er organisert i et nettverk 

(Trio-nettverket), med forskjellig 

tilhørighet, ansvar og forpliktelser.  

Hvis det detekteres gjennom 

indikatorer i Trygghetsindeksen at 

utfordringer oppstår i et område, vil de 

aktørene som naturlig vil samarbeide, 

gå sammen for å løse utfordringene.  

 

3.4.2 Målstyring 

TRiO prosjektet vil arbeide etter fire målstyringsnivåer: 

 Operasjonelt – løpende arbeid med månedlige rapporter 

 Kort sikt – arbeid innenfor et tertial, i tråd med kommunens tertial rapportering 

 Lang sikt- arbeid innenfor et budsjettår, i tråd med kommunens årlige rapportering 

 Overordnet nivå – innenfor eks. økonomiplan 2014-2018 (over flere år) 

Nivåinndeling av målsetninger, som er i tråd med målstyringsarbeid i kommuneledelsen, vil bidra 

til økt forankring og inkludering av trygghetsarbeidet. Arbeidsgruppens aktiviteter og løpende 

gjennomgang av erfaringer etter innsats og avdekkede behov vil danne grunnlag for rapportering 

i målstyringsarbeidet. 

3.5 Økonomi 
Beredskapsetaten har for 2015 til 2017 fått bevilget midler til å drive Trygghetsindeksarbeidet. 

Dette er midler som i hovedsak brukes til organisering, informasjonsinnhenting og undersøkelser. 

Det foreslås imidlertid fra arbeidsgruppen at det avsettes tilgjengelige midler til strakstiltak – 

tiltak for å utbedre forhold som detekteres, og at dette er midler som disponeres av BYM. 

Utover dette vil arbeidsgruppen i pilotåret 2015 se på hva som trengs av midler til gjennomføring 

av tiltak og andre forhold som kan kreve økonomisk støtte. 

 

3.6 Oslo modellen for registrering av INN- data 
ET REDSKAP TIL HANDLING (Utdrag fra mandatet for Trygghetsindeksen i Oslo) 

Det nye ved redskapet er, at Trygghetsindeksen måler hvilken effekt kriminalitet har på beboerne 

og deres hverdag i et gitt område. Trygghetsindeksen måler om beboerne har vært utsatt for 

kriminalitet, og om de vurderer om deres nabolag er trygt, sammenholdt med politiets 
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anmeldelsesstatistikk. Trygghetsindeksen skaper derfor et evidensbasert utgangspunkt for 

politisk prioritering for kommunens trygghetsinnsats. Dettet muliggjør et ennå tettere 

partnerskap mellom politi, kommune og lokale aktører med henblikk på å øke tryggheten. 

«Københavnmodellen» er en statisk modell, bygget på opplysninger fra publikumsundersøkelse 

og politiets statistikk for anmeldelser. En trygghetsindeks basert på statistikk fra 

publikumsundersøkelser, uten å ta høyde for og hensyn til publikums bevegelser og opphold, gir 

ikke nødvendigvis et reelt bilde av hvordan virkeligheten er. 

Med utgangspunkt i «Københavnmodellens» prinsipper er det mulig å utvikle en dynamisk 

trygghetsindeks, som en «Oslo modell». En dynamisk trygghetsindeks vil bygge i stor grad på 

daglige observasjoner og registreringer i byrommet og registreringer etter publikumskontakt 

gjort av responsgrupper og virksomheter i trygghetsindeksnettverket. I tillegg til 

registreringsarbeidet er innholdet i «Oslomodellen» også å aktivisere publikum i større grad enn 

årlige undersøkelser. 

En publikumsundersøkelse alene gir ikke nok datagrunnlag om hvordan de enkelte geografiske 

områdene faktisk «lever» og når på døgnet uønskede hendelser faktisk forekommer. En 

respondent vil som hovedregel basere seg på egne erfaringer, som er subjektive, enten det være 

seg korrekt fakta eller en antakelse om hvordan virkeligheten er, påvirket av ytre faktorer som 

media og kjennskap til 3. part hendelser. 

Politiets anmeldelsesstatikk gir indikatorer på hvor de forskjellige lovbruddene har skjedd. En 

årlig sammenkobling av opplevd trygghet hos publikum og faktiske anmeldelser, gir ikke 

nødvendigvis et riktig bilde av året som kommer og hvordan de enkelte bydelene «lever».  

3.6.1 Trygghetsindeksen 2014 

Trygghetsindeksundersøkelsen 2014 ble gjennomført i slutten av 2013, og gjennom en 

spørreundersøkelse blant 2000 personer i fire pilotbydeler ble spurt om opplevd trygghet og hva 

de hadde opplevd av utrygghet/kriminelle handlinger. Undersøkelsen legges til grunn for 

prioriteringer i forhold til bydeler og type utrygghet i arbeidet i 2015. Utdrag av resultatene er 

omhandlet i kapittel 2 i denne rapporten. 

3.6.2 Publikumsundersøkelsene i Oslo 

Publikumsundersøkelsene i Oslo, som gjennomføres ca. hvert tredje år (2014, 2010, 2007) vil i 

arbeidet med Trygghetsindeksen bli lagt til grunn som en viktig sekvensiell indikator. Et utdrag av 

resultatene fra publikumsundersøkelsen 2014 sett opp mot tidligere undersøkelser/utvikling er 

beskrevet i kapittel 3 i rapporten. 

3.6.3 Registreringsverktøy BYM 

Et av de viktigste registreringssystemene for Trygghetsindeksen etter Oslo-modellen vil være 

Bymiljøetatens nye rapporteringssystem, heretter kalt registreringsverktøy. 

Bymiljøetaten (BYM) har gjennom Oslovaktseksjonen i Bypatruljen, utviklet en dynamisk arbeids- 

og rapporteringsform for sine daglige trygghetstjenester i byrommet. Rapporteringsformen er 
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todelt med enfront system, som er en applikasjon (app) og et baksystem som er visning, data- og 

rapportgenerator. Rapportmetodikken som er igangsatt hos BYM er tiltenkt å kunne adopteres til 

andre aktører innenfor trygghetsindeksarbeidet slik at all data kan sammenstilles. 

Oslo kommune er i dialog med Oslo politidistrikt for å kunne innhente tendensindikatorer bygget 

på kriminalitetsutviklingen i områder og bydeler. Denne tendensindikatoren vil, sammen med 

annen innsamlet data, kunne gi et valid bilde av situasjon og utvikling per geografisk 

fokusområde. 

Det betyr i praksis at «Oslomodellen» blir mer dynamisk enn «Københavnmodellen», og 

arbeidsgruppen mener at dette kan gi bedre beslutningsgrunnlag for tiltak enn det 

«Københavnmodellen» gjør. 

3.6.3.1 Operativ konsolidering av kommunale trygghetstjenester 

Oslo modellen er i praksis en kunnskapsbasert innsatsmodell med operasjonell konsolidering av 

kommunale trygghetstjenester, med utgangspunkt i Oslovaktseksjonens virke. Modellen betinger 

enda tettere samarbeid innad i kommunale virksomheter, mellom kommunale virksomheter og 

politiet, i tillegg til strukturert samarbeid med øvrige interessenter som private, frivillige og 

humanitære virksomheter.  

«Oslomodellen» vil først og fremst kunne bidra til at Oslo kommunes total antall operative 

ressurser organiseres på en mer effektiv måte, for å forebygge uønskede hendelser og 

handlinger i byrommet.  

Summen av disse aktivitetene skal bidra til å skape økt trygghet i Oslo by. 

3.6.3.2 Innhold 

«Oslomodellen» er utviklet fra CompStat-modellen som en firetrinnsmodell (Godown, 2009: 

oversatt av Ibrahim, 2014)10 11 

 

1. Nøyaktig og rettidigetterretning («Vet hva som skjer») er å sikre at informasjon er 

nøyaktig, tilgjengelig og så nærsanntid som mulig. Etterretningen blir brukt til å produsere 

kriminalitetskart, trender og andre analyseverktøy.  

 

2. Effektiv taktikk («Ha en plan») er å stole på tidligere suksesser og opprettholde 

tilstrekkelige ressurser ved å planlegge taktikk som vil svare fullt ut til identifiserte 

problemer. Denne taktikken omfatter politi, stat, kommune, private, frivillige og 

humanitære aktører. Taktikken er i utgangspunktet å samordne en kollektiv prosess for 

                                                      
10

 Godown, J. (2009). The CompStat process: Four principles for managing crime reduction. The Police Chief, 76 (8). 
11

 Weisburd, D., S. Mastrofski, A.M. McNally, R. Greenspan, and J. Willis. 2003. “Reforming to Preserve: Compstat 
and Strategic Problem Solving in American Policing.” Criminology and Public Policy, 2, 421-456 
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alle involverte parter i det trygghetsskapende arbeidet, samt de enkelte involverte sitt 

ansvar for å gjennomføre aktivitetene. 

 

3. Rask allokering av ressurser («Gjør det raskt») er i motsetning til en reaktiv politimodell, å 

bruke ressurser der det er et problem nå. Dette som et middel til å hindre at utryggheten 

fortsetter eller eskalerer. 

 

4. Oppfølging og vurdering («Fortsette innsatsen hvis den fungerer - hvis ikke, endre den») 

er å kvalitetssikre nåværende og tidligere strategier om de identifiserte utfordringene 

reduseres eller ikke. Problemfokuserte strategier er normalt en suksess av en reduksjon i 

eller fravær av den opprinnelige forbrytelsen. Suksessen eller mangel på sådan etter 

innsats, gir kunnskap om hvordan man kan forbedre nåværende og fremtidig planlegging 

og allokering av ressurser. 

 

CompStat-modellen er ikke utelukkende fokusert på politiets innsats, men en samordning av alle 

interessenter som arbeider med kriminalitetsforebyggende arbeid. Tilgjengelige data ordnes i et 

system for å identifisere kriminalitetsmønstre og gjeldende utfordringer i samfunnet. 

Kontinuerlig prosess! 

Basert på analyser, rettes skreddersydd innsats, gjennom rask utplassering av personell og 

ressurser, direkte mot kilder som forårsaker kriminaliteten og dens mønstre. 

Firetrinnsmodellen vil danne grunnlag for kunnskapsbasert innsats innenfor geografisk 

avgrensede områder innenfor bydelsgrensene, og samtidig danne grunnlag for en sentral 

arbeidsmetodikk i trygghetsskapende arbeid i Oslo kommune.  

CompStat-modellen er en ledelsesprosess, opprinnelig innenfor operativ 

kriminalitetsforebyggende arbeid. CompStat er en forkortelse for Comparative/Computer 

Statistics. I 1994 innførte politisjef William Bratton en analysedrevet styringsmodell i New York 

City Police Department. Denne kalte han CompStat. 

Styringsmodellen har bidratt til synkende kriminalitet og økt livskvalitet i New York siden 

modellen ble innført. På grunn av styringsmodellens suksess i New York ble CompStat, med sin 

fokus på å redusere kriminalitet, raskt allment akseptert og utbredt i både politiverden og 

kommunevirksomheter med ulike navn.  

København, Amsterdam og New York er byer som kan trekkes frem som sentrale eksempler på 

hvordan den tradisjonelle tenkningen om politiets og kommunens rolle og ansvar(isolert sett) er 

utfordret og snudd opp ned, til enda tettere og økt samarbeid for en tryggere befolkning.   
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«Oslomodellen», basert på CompStat metodikk er ikke en løsning i seg selv, men modellens 

dynamiske arbeidsstruktur vil kunne bidra til at alle aktører som i dag arbeider isolert innenfor 

sine virksomhetsområder og mandater, vil oppnå økt samarbeid til det beste for sine 

virksomheter og Oslo befolkning i sin helhet. Eksempel på økt samarbeid gjennom utveksling av 

data er prosjektene Salutt, Salto og Oslovakttjenesten (bybetjenter). Alle disse tre prosjektene 

har det samme formål, men arbeider isolert innenfor sine mandater. 

En samordning av det operasjonelle arbeidet gjennom utveksling av erfaring og data, vil bidra til 

at disse tre prosjektene gjør hverandre gode. Samtidig som fokus på barn og unge (Salto), 

utelivsbransjen(Salutt) og patruljering i byrommet (Oslovakttjenesten - bybetjenter) 

opprettholdes med innsats innenfor sine respektive fokusområder, vil arbeidet samlet sett kunne 

bli mer strukturert for å gjøre Oslo tryggere.  

«Oslomodellen» legger opp til månedlige forum med aktører, hvor resultater og behov legges 

frem med tilhørende krav til løsningsforslag, for å imøtekomme de til enhver tid gjeldende 

utfordringer i byrommet. Månedlig forum vil være TRiO nettverk- og samarbeidsmøter. 

Målsetningen med dette arbeidet er å jobbe kunnskapsbasert med strategisk problemløsning. 

Basert på analyser, rettes skreddersydd innsats, gjennom rask utplassering av personell og 

ressurser, direkte mot kilder som forårsaker utrygghet og dens mønstre (Weisburd et al., 2003). 

I Politianalysen (NOU 2013:9)12 nevnes CompStat som en teknologisk løsning for å kunne 

effektivisere og kvalitetssikre operativ virksomhet ytterligere. Bruk av CompStat-modellen er ikke 

utelukkende fokusert på politiets innsats, men en samordning av alle interessenter som arbeider 

med trygghetsskapende og kriminalitetsforebyggende arbeid. 

Eksempelvis vil en aktør innenfor en bydel(offentlig eller privat) bidra med viktig data til 

CompStat-analysearbeidet. En lokal aktør har hovedsakelig kunnskap om lokale trender, som 

enten kan understøtte eller avkrefte trender, som analysearbeidet konkluderer med i byrommet 

for bydelene. Kombinasjon av data fra både lokale aktører innenfor bydelsgrensene og aktører 

med virksomheter over flere bydelsgrenser(Politiet, Bypatruljen, Uteseksjonen m.fl.) er viktig i 

CompStat- analyser, for å kunne tilnærme seg et realitetsbilde og dermed aksjonere i sanntid. 

 

3.6.3.3 Aktivisere publikum 

«Oslomodellen» vil søke å inkludere publikum i enda større grad enn «Københavnmodellen» 

legger opp til gjennom en egen «trygghetsapp» og gjennom daglige korte spørreundersøkelser.   

Registreringssystemet som BYM benytter i dag, er fremdeles under utvikling. Prosjektert 

utvidelse av registreringssystemet inneholder en spørreundersøkelses modul, som Bypatruljens 

                                                      
12

 NOU 2013: 9 (2013) Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer – Politianalysen. 
Hentet fra: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2013/nou-2013-9.html?id=730815 
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trafikk-, og bybetjenter i tillegg til Ruskenpatruljen vil benytte i sin daglige tjeneste. Modulen vil 

inneholde standardiserte spørsmål rettet mot publikum i en maks fem minutters spørring når 

personer påtreffes og de har anledning til en kort samtale. For 2014 har Oslovaktseksjonen i 

Bypatruljen alene registrert nærmere 20 000 situasjoner med publikumskontakt, med alt fra 

besvarelse av spørsmål, bistand til publikum og positive tilbakemeldinger. Det er dermed 

potensielt mulig med tilsvarende antall for geografisk inndelte spørreundersøkelser for hele 

Bypatruljen medio 2015.  

Hensikten med å utvikle spørreundersøkelsesmodulen er blant annet å forsterke eksisterende 

tjenester i byrommet med utstakt 

publikumskontakt. På bakgrunn av mer 

kontakt med publikum vil Bypatruljen 

også kunne informere publikum daglig 

om kommunens trygghetsaktiviteter i 

byrommet. Data som innsamles fra 

publikum vil benyttes til å sammenstille 

trendrapporter basert på publikums 

daglige meldinger og Bypatruljens 

daglige aktiviteter.  

Ved å aktivisere publikum på denne måten vil brukere av byrommet inkluderes på en enda mer 

hensiktsmessig måte gjennom både geografisk og demografisk data som vil være unik. 

Viser her til kapitlet om «Trygg i Oslo» app fra TØI. 

 

3.6.4 Rapporteringssystem 

Trygghetsskapende arbeid betinger en tilstedeværelse i byrommet. Innsamling av data, gjennom 

observasjoner, hendelser og aksjoner, er en sentral del i trygghetsarbeidet. Ved å systematisere 

data og analysere data dannes grunnlag til å utforme geografiske trendrapporter. Data vil være 

«fersk» og vil danne et godt grunnlag for «ferske» trendanalyser, som blir grunnlag for tiltaksplan 

i trygghetsarbeidet. 

Med slike rapporter kan innsats og fokus i forskjellige områder styres etter kunnskap om det 

aktuelle område, slik at innsatsen ikke er for svak eller for sterk. Trendanalyser vil bidra til en 

effektiv samordning og styring av tilgjengelige ressurser gjennom kunnskapsbasert innsats.  

Felles rapporteringsmetodikk for aktører i trygghetsnettverket er en sentral faktor for å oppnå 

gode trend-, og analyserapporter. Rapporteringssystemet som Bypatruljen i BYM benytter i sin 

daglige tjeneste er tenkt å utvides til å kunne speiles til flere sentrale aktører i Oslo kommune. 

Gjennom dette vil Oslo kommunes sentrale virksomheter i trygghetsarbeidet kunne rapportere i 

et felles rapporteringssystem, som vil kunne hensynta virksomhetenes egne aktiviteter og felles 

aktiviteter i byrommet.  Eksempelvis vil Uteseksjonen, Salutt, SaLTo m.fl. kunne rapportere om 
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sine aktiviteter som gir en verdifull informasjon til det totale trygghetsskapende arbeidet i 

kommunen. 

De mest aktuelle aktørene er først og fremst de som har sitt virke i byrommet, har kontinuitet i 

sitt arbeid og samtidig en forpliktelse for sine tjenester ovenfor publikum. 

Rapporteringssystemet er basert på sanntidsrapportering gjennom applikasjonen (app) som er 

frontsystemet og en webportal som kategoriserer og viser innsamlet data med en 

rapportgenerator.  

Nedenfor vises oversikt over innsamlet data på mikro, meso og makronivå, kategorisert og 

visualisert i kart.  

3.6.4.1 Mikro nivå – Gatenivå og Bydeler 

 

Bildet viser data registrert på gatenivå. Antall hendelser som er registrert vises i sin fargekategori 

og geografisk plassering. 
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Bildet viser registrert data på bydelsnivå – her bydel Sentrum.  

Antall hendelser som er registrert vises i sin fargekategori med sin geografiske plassering. Der 

hvor det er flere registrerte hendelser på samme geografiske område, er data klostret. Bildet 

viser bydelsoversikt som er basert på data fra gatenivå. 

 

 

 

3.6.4.2 Meso nivå – Politikrets 

 

Bildet viser registrert data innenfor en politikrets – her Grønland politikrets. En politikrets har 

flere bydeler. 
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Antall hendelser som er registrert vises i sin fargekategori med sin geografiske plassering. Der 

hvor det er flere registrerte hendelser på samme geografiske område, er data klostret. Bildet 

viser politikretsoversikt, som er basert på data fra gatenivå og bydelsnivå. 

Data i en politikrets vil kunne bidra til økt målrettet operasjonelt samarbeid mellom Oslo 

kommune og Oslo politidistrikt. 

3.6.4.3 Makro nivå – Oslo kommune 

 

Bildet viser innsamlet data innenfor kommunegrensen.  

Antall hendelser som er registrert vises i sin fargekategori med sin geografiske plassering. Der 

hvor det er flere registrerte hendelser på samme geografiske område, er data klostret. Bildet 

viser kommuneoversikt, som er basert på data fra gatenivå, bydelsnivå og politikretsnivå. 

Data innenfor kommunegrensen vil kunne bidra til kunnskapsbasert målrettet trygghetsarbeid i 

Oslo kommune.  

Kunnskapsbasert innsats gjennom en tredeling (mikro, meso og makronivå) kan være både 

nyskapende og unikt innenfor trygghetsskapende og kriminalitetsforebyggende arbeid. 
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3.6.4.4 Produksjonsdekning 

 

Bildet hvilke områder som har størst og minst dekning av tilstedeværelse, visualisert gjennom en 

heatmap. Dekningsoversikten fordeler også antall timer tilstedeværelse(produksjon) innenfor 

bydeler, politikretser og totalt innenfor kommunegrensen. 

3.6.4.5 Utveksling av informasjon 

Sentralt i prosjektet med rapporteringssystemet er arbeidet med rapportgenerator og å utvide 

funksjonaliteter i systemet. Innsamlet informasjon har liten eller ingen verdi for det totale 

trygghetsarbeidet, hvis ikke informasjon kan omsettes og tilgjengelig gjøres mellom sentrale 

aktører i trygghetsarbeidet, som først og fremst er kommunale virksomheter og politiet. 

3.6.4.6 Rapportgenerator 

Innsamlet data skal kunne trekkes ut i enkle og samlede rapporter for bydeler, geografisk 

avgrensede områder, politikrets og innenfor hele kommunegrensen. Rapportene skal kunne 

fremstilles både tabellarisk og geografisk for å vise trender. En sentral funksjon er å kunne trekke 

ut ukentlige rapporter som kan oversendes i PDF til nødvendige aktører. Rapportgenerator skal 

bidra til at innsamlet data blir behandlet hos respektive aktører, som samtidig skal bidra til å gi 

tilbakemeldinger om hvilken data som er ønskelig. 

3.6.4.7 Funksjonaliteter 

Rapporteringssystemet skal kunne «speiles» til andre kommunale virksomheter i Oslo kommune 

for bruk i sin daglige tjeneste.  Ved utvidelse av trygghetsarbeidet og når rapporteringssystemet 

er ferdig utviklet, tilrettelegges det for bruk for aktuelle private, frivillige og humanitære 

virksomheter. 

3.6.4.8 Videreutvikling av rapporteringsplattform 

Rapporteringsplattformen er fremdeles under utvikling. Det er planlagt å utvikle en 

publikumsundersøkelsesmodul i systemet slik at trafikk-, og bybetjentene kan gjennomføre korte 
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standardiserte undersøkelser (inntil 2 minutter) når de kommer i kontakt med publikum daglig. 

Jevnlige publikumsundersøkelser vil bidra til at det over tid vil genereres en god del data fra 

publikum på aktuelle geografiske områder når betjentene er i felt. Målsetning for 2015 er å 

innhente informasjon fra 10 000 personer i løpet av året.  

3.6.5 Trendanalyser 

Trendanalyser utvikles gjennom analyse av innsamlet data. Over tid vil være innsamlet en del 

data innenfor bydelsgrensene og dermed økes muligheter for å identifisere trender gjennom et 

helt år. Hensikten med å analysere innsamlet data er å finne mønstre, lære mer om hvordan 

byrommet brukes og når, hvor og årsak til at uønskede hendelser som bidrar til utrygghet 

oppstår. Data kan benyttes til å konstruere hvordan byrommet «lever» og også å lete etter 

samvariasjoner. Den enkelte hendelsesregistrering i en kategori er mindre interessant fremfor 

summen av alle hendelser i en kategori.  

Eksempel kan være kategori bistand til publikum, hvor det registreres en god del hendelser om 

bistand til publikum som er overstadig beruset. Data fra denne kategorien kan bidra til å peke ut 

utfordringer knyttet til overstadig berusede personer innenfor tidsrom og geografiske områder. 

Tiltak kan være en direkte innsats ovenfor serveringsstedene(Salutt) innenfor det geografiske 

området. Hvis bistand publikum hendelser er knyttet til overstadig berusede mindreårige, kan 

tiltak rettes direkte mot mindreårige innenfor et geografisk område som; informasjon i skoler, 

aktører som arbeider med barn og unge(Salto, uteseksjonen m.fl.), beboerforeninger, informasjon 

til foreldre m.v. 

Trendanalyser som er interessante er de som fokuserer på det kollektive – basert på hvordan 

publikum opptrer og hvilke utfordringer som er registrert innenfor et geografisk område. 

Trendanalyser kan også bidra til å utvikle utredningsrapporter, som grunnlag for politiske 

beslutninger for trygghetsskapende aktiviteter og innsats. Eksempelvis gatebelysning, økt 

patruljering, økt informasjon til publikum, sosiale tiltak, renhold i byrommet, oppgradering av 

vei, oppgradering av eiendommer, byplanlegging gjennom estetiske sikringstiltak m.v. 

Analysearbeidet er en viktig og sentral del i «Oslomodellen» og vil danne grunnlag for innsikt og 

handling basert på dokumenterte behov. 

Utenom operasjonell registrerings data fra aktørene vil følgende benyttes; 

1) Data fra publikumsundersøkelser (daglige og kommuneundersøkelser) 

2) Politiets tendensindikatorer og oversikt over ordensforstyrrelser i byrom 

3) Publikums innmeldinger(trygghetsapp) 

3.6.6 Forskningsprosjekt TØI  

Beredskapsetaten er eier av et forskningsprosjekt som Transportøkonomisk Institutt (TØI) har 

påbegynt. Forskningsprosjektet, «Trygghet og mobilitet gjennom døgnet», har fokus å fremme 

løsning for mobilitetsdata i Oslo kommune, som kan benyttes sammen med rapporteringsdata i 
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TRiO prosjektet. I tillegg til mobilitetsdata, utvikler TØI en publikumsrettet trygghetsapp, «Trygg i 

Oslo» som skal ferdigstilles våren 2015. 

Forskningsprosjektets ferdige produkt skal kunne sammenstilles med rapporteringsverktøyet, 

som BYM har under utvikling, for å kunne etablere forholdstall for de observasjoner og hendelser 

som registreres gjennom BYM sitt rapporteringsverktøy.  

Prosjektets hovedidé, er å benytte nye datakilder for å kartlegge publikums faktiske risiko og 

opplevde utrygghet i Oslos gater til ulike tider. TØI vil samle inn informasjon om myke 

trafikanters bevegelser i Oslo ved hjelp et nettbasert trygghetskart og en nyutviklet 

mobilapplikasjon. TØI vil også utforske mulighetene for å benytte trafikkdata fra 

mobiloperatørers basestasjoner. På grunnlag av dette vil vi få ny informasjon om hvor folk faktisk 

beveger seg på ulike dager og til ulike tider av døgnet, hvilke ruter de velger, og hvilke faktorer 

som ligger til grunn for deres rutevalg. Denne kombinasjonen av datakilder har så vidt vi vet ikke 

blitt anvendt tidligere, 

og vil kunne gi oss en 

unik beskrivelse av 

bevegelsesmønstre og 

opplevd utrygghet i byen 

gjennom døgnet. De nye 

datakildene vil bli koplet 

med eksisterende 

informasjon om 

episoder med potensiell 

eller reell kriminalitet. Til 

sammen vil prosjektet 

frembringe informasjon 

som kan gi et godt 

grunnlag for fremtidige 

tiltak for å øke trygghet 

og minske risiko blant myke trafikanter, og dermed bidra til det nasjonale målet om at fremtidig 

trafikkvekst i by skal skje gjennom økt bruk av gange, sykling og kollektivtransport. Informasjonen 

vil bli brukt som innspill i Beredskapsetatens Trygghetsindeks. Det vil bli utviklet en egen 

mobilapplikasjonen og et nettbasert «trygghetskart» innenfor rammen av prosjektet. Prosjektet 

vil dermed bidra til å løse offentlig sektors behov for IKT-løsninger knyttet til området «trygge 

gater». 

 

 Prosjektet er innovativt på flere felter. For det første vil prosjektet utvikle en to nye og 

innovative verktøy for å registrerer hendelser. Disse vil blant annet brukes for å videreutvikle 

Beredskapsetatens trygghetsindeks.  
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For det andre skal det tas i bruk en ny type data for å analysere bevegelsesmønster i 

befolkningen knyttet til henholdsvis en dedikert mobil applikasjon, et nettbasert registreringskart 

og mobile posisjoneringsdata innhentet i samarbeid med en mobiloperatør. Dette representerer 

en ny og mer brukerorientert måte å hente inn data på som hittil i liten grad er utnyttet innenfor 

forskning om trygghet i offentlige rom. «Store data» gir informasjon om bevegelsesmønster for 

alle abonnenter som benytter telefon (samtaler, meldinger og datatrafikk) innenfor et geografisk 

område, og de forventes å bli meget viktige for fremtidige analyser på dette feltet.  

For det tredje representerer sammenstillingen av datakilder en metodisk nyvinning innenfor 

beredskaps- og trygghetsanalyser Mens bruk av mobildata muliggjør fremstilling av ferdsel på 

makronivå, vil de to andre tilnærmingene gjøre at informasjonen utfylles med tilstrekkelig 

detaljering til å være anvendelig, og bidra med fortolkninger av materialet.  

For det fjerde forventes prosjektet og kunne generere ny og innovativ kunnskap om 

sammenhengene mellom befolkningens bevegelsesmønstre gjennom døgnet og risiko for 

negative hendelser. Vi vil få ny kunnskap om mobilitetsatferd i befolkningen og risiko for 

negative hendelser som ran, vold og tyverier. På denne måten vil prosjektet frembringe ny og 

praktisk anvendelig kunnskap, som samtidig bidrar til forskning rundt mobilitet og sikkerhet i 

offentlige rom.13 

3.6.7 Tendensindikator 

Som et alternativ til «Københavnmodellens» detaljstatistikk fra Politiet, ønsker Oslo kommune å 

videreføre samarbeidet med Politiet gjennom politiets deltakelse i arbeidsgruppen for 

Trygghetsindeksen, det nære samarbeidet i forskjellige organisatoriske samarbeidsformer 

(SaLTo, SALUTT, mv.) samt gjennom et forslag til innføring av tendensindikatorer. En 

tendensindikator er informasjon fra politiet (fra Oslo politidistrikt sentralt og/eller 

politistasjonene) som gir Trygghetsindeksen informasjon om utviklingen i kriminalitetsbildet i 

Oslo. Indikatoren vil beskrive tendenser på overordnet, område eller gate/detaljnivå. Viktig med 

denne tendensindikatoren er at den er “levende”, det vil si at dataene er oppdatert og valide. 

Allerede nå foregår det en form for tendensutveksling mellom Politiet og Bymiljøetatens 

bypatrulje. 

Arbeidet med og utvikling av en tendensindikator vil være en viktig faktor innen arbeidet med 

Trygghetsindeksen i 2015. 

3.7 Beslutningsforum og årsrapport 
TRiO arbeidsgruppe møtes 1 gang i måneden for erfaringsutveksling, gjennomgang av data og 

utarbeidelse av tiltaksplan.  

Trendanalysene danner grunnlag for tiltaksplan fra arbeidsgruppen, som legges frem for 

beslutningstakere (Byrådet) månedlig eller kvartalsvis. Beslutning fra Byrådet om prioritering av 

tiltak vil være forpliktende for arbeidsgruppen. 

                                                      
13

 Dette kapitlet er i hovedsak hentet fra prosjektbeskrivelse TØI: Trygghet og mobilitet gjennom døgnet 
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Beslutningsforum vil danne grunnlag for en demokratisk prosess, samtidig som 

kommuneledelsen er aktiv inkludert i kommunens trygghetsarbeid i tråd med Byrådets 

tiltredelseserklæring og Sak 1, del 1Trygg og velorganisert by(2015). 

Hensikten med beslutningsforum er at tiltak fra arbeidsgruppen, som kan være tverrsektorielle, 

også blir ivaretatt og behandlet gjennom overordnede beslutningstakere for arbeidsgruppen. 

TRiO arbeidet skal årlig utarbeide resultatbasert årsrapport for sine aktiviteter. 

3.8 Kommunikasjon 
I forbindelse med prosjekt LØFTET for nye nettsider i Oslo kommune, er det mulig å sentralisere 

alt trygghetsarbeid i kommunen under en felles fane. På dette område kan TRiO-prosjektets 

arbeid beskrives og samtidig benyttes til aktiv informasjon om kommunens pågående 

trygghetsarbeid og fokus. Prosjektgruppen ser for seg en tilsvarende bruk av denne nettsiden 

som kriseinfo.no14, hvor informasjon om forskjellige virksomheters trygghetsarbeid jevnlig blir 

oppdatert. TRiO prosjektets rapporter og arbeid kan også synliggjøre ovenfor publikum gjennom 

nettsiden.  

I dette arbeidet anbefaler arbeidsgruppen at Bymiljøetatens kommunikasjonsavdeling kan bistå 

TRiO prosjektet på bakgrunn av sin kapasitet, erfaring og aktiv bruk av sosiale medier til 

kommunikasjon med publikum. 

3.9 Trygghetskonferanse 
Som en del av trygghetsindeksarbeidet, foreslåes det at det årlig gjennomføres en 

trygghetskonferanse der aktuelle aktører kan møtes og få presentert trygghetsarbeidet i Oslo, 

samt få innspill og ideer til videre arbeid. 

Trygghetskonferansen 2015 vil legge vekt på det pilotarbeidet som gjennomføres i 2015 og gi 

føringer for det videre arbeidet. Det foreslås at denne konferansen legges til vårparten 2015 

under mottoet: Om oss, av oss og for oss. Det legges opp til at denne konferansen vil være et 

offisielt “Kick off” for TRiO samarbeidet. 

4. Del 2: Trygghetsindeks 2014 og publikumsundersøkelse 2014 

i pilotbydeler 

4.1. Innledning 
Rapportens del 2 er et sammendrag av trygghetsindeksundersøkelsen 2014 for de fire 

pilotbydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka og Frogner. Grafikkoversikt fra 

publikumsundersøkelsens del om trygghet og kriminalitet for 2014 for Oslo og de fire 

pilotbydelene er vedlagt for å se om undersøkelsene sammenfaller. 
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Arbeidsgruppen for Trygghetsindeksen vil i 2015 gjennomføre en noe mer detaljer 

sammenligning av disse resultatene. 

Denne rapporten beskriver hovedfunnene. For mer detaljert oversikt vises det til 

Trygghetsindeksrapporten fra TNS Gallup for 2014, Publikumsundersøkelsen 2014 fra Sentio 

Research, Publikumsundersøkelsen 2010 fra TNS Gallup og Publikumsundersøkelsen 2007 fra 

Synovate og Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo kommune. 

 

4.2. Trygghetsindeks 201415, generelle funn 

Pilotundersøkelsen bygger på konseptet fra Københavns trygghetsindeks.  

Undersøkelsen er avgrenset til sentrumsbydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka, og 
Frogner. 

Målgruppe: beboere i de aktuelle bydelene 18 år eller eldre. 

Metode: Telefonintervju (kveld) 

Feltperiode: 22. november – 3. desember 2013. 

Utvalg: 2000 intervjuer fordelt med 500 intervju pr. bydel. 

Vekting/ korreksjon for utvalgsskjevhet: etter populasjonens fordeling på kjønn, alder og 
befolkningsstørrelsen i de aktuelle bydelene 

Beboerne i Oslos sentrumsbydeler føler seg i utgangspunktet trygge i nabolaget sitt. Hele 83 
prosent oppfatter seg som enten svært eller ganske trygg. 7 prosent føler seg utrygge. 

Beboerne i bydel Gamle Oslo føler seg minst trygge, mens beboerne i Frogner bydel føler seg 
mest trygge (hhv. 78 vs. 87 prosent trygg). 

De som føler seg utrygge i nabolaget sitt oppgir først og fremst at denne utryggheten er knyttet 
til å ferdes utendørs på gaten/ veien eller i sidegater (13 prosent), og deretter grønne områder, 
parker, eller lekeplasser (9 prosent). 

Sentrumsbeboernes utrygghet i nabolaget er knyttet til å ferdes utendørs på kvelden og natten 
(18 prosent utrygge). Det er imidlertid viktig å merke seg at de som føler seg trygge utendørs på 
kvelden/ natten er i flertall (64 prosent). 

Utryggheten på kvelden/ natten er større i de østligste av sentrumsbydelene, Gamle Oslo og 
Grünerløkka (hhv. 22 og 20 prosent utrygge), og noe mindre i de vestlige sentrumsbydelene, St. 
Hanshaugen og Frogner (hhv. 17 og 14 prosent utrygge). 

Utryggheten ved å ferdes utendørs om kvelden/ natten er først og fremst et helgefenomen. 1 av 
3 sentrumsbeboere føler utrygg utendørs på fredags- og lørdagskvelder (hhv. 27 og 30 prosent). 
Søndagskvelder oppfattes også som mindre trygge enn de vanlige ukedagene. 
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 Hentet fra rapport om Trygghetsindeksen gjennomført av TNS Gallup 2013/2014 
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Figur 2: Trygghet generelt i nabolaget: Hvor trygg eller utrygg føler du deg i nabolaget ditt? Er du... (andeler 
i %)  

 

 

4.3. Publikumsundersøkelsen 2014, generelle funn, og utvikling 

fra tidligere publikumsundersøkelser 

 
Jevnt over viser publikumsundersøkelsen gode resultater, - innbyggerne trives i Oslo. Selv om det 

fortsatt er forbedringsområder viser undersøkelsen generelt en positiv utvikling sammenlignet 

med tidligere år. I arbeidet med å kartlegge utfordringsområder er det viktig å se bak totaltallene 

for Oslo, da det til dels er store forskjeller mellom de ulike bydelene. Det er for eksempel 

generelt flere utfordringer i bydelene i indre by enn i de vestlige bydelene.  

 

Trivsel og tilhørighet  

 Innbyggerne i Oslo trives godt i byen sin og nærområdet der de bor (79 prosent) og 

andelen som trives har holdt seg relativt stabil siden 2007.  

 Trivselen er sterkest i de vestlige bydelene, samt på Nordstrand og Østensjø, mens den er 

svakest i bydelene Alna, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo, Stovner, Grünerløkka og 

Grorud.  

 65 prosent av innbyggerne føler seg knyttet til Oslo og 54 prosent føler seg knyttet til 

området de bor. Sammenlignet med 2010 er det en nedgang på 4 prosentpoeng i andelen 

som føler tilknytning til nærområdet.  
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 Det at det er pent i området man bor, at man føler seg trygg, både ute i sentrum på 

dagtid og hjemme i sitt eget hjem, og at man er en del av et godt nabofellesskap er det 

som er viktigst for at innbyggerne skal trives i Oslo.  

Variasjoner mellom ulike bydeler når det gjelder trivsel i Oslo og nærområdet  

 Generelt viser undersøkelsen at Oslos innbyggere trives i byen sin, men trivselen varierer 

noe mellom bydelene. Det er høyest trivsel blant de som bor på Frogner (87 prosent), 

men også i bydelene Nordre Aker, Vestre Aker, Ullern, Sagene, St.Hanshaugen, 

Nordstrand og Østensjø svarer 80 prosent eller flere at de trives i Oslo. De laveste 

andelene som trives i Oslo finner vi i bydelene Bjerke, Grorud, Stovner og Grünerløkka, 

men også her trives de fleste i Oslo (3 av 4). 

 

Trygghet og kriminalitet  

 Innbyggerne i Oslo føler seg trygge på dagtid i området de bor, men tryggheten er 

betydelig lavere på kveldstid. Sammenlignet med 2010 har det vært en nedgang fra 57 

prosent til 54 prosent som er fornøyde med tryggheten i nærområdet på kveldstid. 

Andelen som er fornøyd med tryggheten i nærområdet om kvelden varierer mellom 36 og 

70 prosent i de ulike bydelene.  

 Innbyggerne kjenner seg mindre trygge i Oslo sentrum, spesielt på kveldstid. 

Sammenlignet med 2010 er det en noe høyere andel som føler seg trygge på dagtid, mens 

andelen er omtrent lik når det gjelder å føle trygghet på kveldstid.  

 Tilfredsheten med politiets innsats og tilstedeværelse både i sentrum og i nærområdet er 

lav, men det er en liten positiv utvikling sammenlignet med tidligere undersøkelser.  

 Tre prosent av innbyggerne har vært utsatt for vold eller forsøk på vold i nabolaget, mens 

seks prosent har vært utsatt for ran eller forsøk på ran i Oslo i løpet av de siste 12 

månedene. Det er personer bosatt i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Grorud som i 

størst grad oppgir å ha vært utsatt for vold og ran.  

 

4.4. Bydelsoversikt 

4.4.1. Bydel St. Hanshaugen 

4.4.1.1 Trygghetsindeks 2014 

Beboerne i bydel St. Hanshaugen føler seg i all hovedsak trygge i nabolaget sitt (84 prosent). 

Utryggheten blant beboerne i bydelen er som i andre bydeler knyttet til ferdsel utendørs på 

gater/ veier og grønne områder/ parker. 

Tryggheten utendørs om kvelden og natten er noe høyere enn i bydelene Gamle Oslo og 

Grünerløkka, men det er likevel forholdsvis mange som er utrygge (17 prosent). Utryggheten om 

kvelden/ natten oppleves som i de øvrige bydelene mest i helgene, men i bydel St. Hanshaugen 
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kan det synes som at utryggheten ved å ferdes utendørs på kvelden/ natten i helgene er 

marginalt høyere enn gjennomsnittet. 

Utrygghet knyttet til hendelser med ran, vold, lommetyveri og truende atferd ligger noe over 

gjennomsnittet. Over 30 prosent av beboerne i bydelen rapporterer utrygghet knyttet til ran eller 

ransforsøk. De som er bekymret for dette opplever det relativt sterkt. 

Beboerne i bydel St. Hanshaugen skiller seg lite fra gjennomsnittet for de fire bydelene når det 

gjelder utsatthet for kriminalitet. Skadeverk eller hærverk dominerer også her, fulgt av tyveri 

eller forsøk på tyveri. 

Bydel St. Hanshaugen oppnår en marginalt høyere totalindeks for utrygghet enn gjennomsnittet 

for sentrumsbydelene (9,9 vs. 9,4). Totalindeksen for utrygghet er spesielt høy blant kvinner 

mellom 18 og 29 år. 

Tabell: 

Utryggheten blant beboerne i bydelen er som i andre bydeler knyttet til ferdsel utendørs på 

gater/ veier og grønne områder/ parker. 

Hvor i nabolaget ditt føler du deg utrygg? (spørsmålet ble stilt til alle som ikke følte seg svært 

trygg - dvs. alle unntatt øverste kategori av 5 mulige) (andeler i %)  
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4.4.1.2 Publikumsundersøkelse 2014 

Antall respondenter: 651 

Svarprosent: 37,0 % 
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4.4.2 Bydel Gamle Oslo 

4.4.2.1 Trygghetsindeks 2014 

Flertallet av beboerne i bydel Gamle Oslo føler seg i utgangspunktet trygge i nabolaget sitt (78 

prosent), men andelen som opplever trygghet er noe lavere enn de i de øvrige bydelene. 

Beboerne i Gamle Oslo føler noe sterkere utrygghet knyttet til stasjoner/ stoppesteder for 

kollektivtrafikk, og om bord i kollektivkjøretøy, enn beboerne i sentrumsbydelene samlet. 

Flere av beboerne i Gamle Oslo føler seg utrygge på utendørs på kvelden/ natten enn i de andre 

bydelene. I likhet med de øvrige sentrumsbydelene er utryggheten utendørs om kvelden/ natten 

i Gamle Oslo et helgefenomen.  

Beboerne i bydel Gamle Oslo er som beboerne i de øvrige bydelene mest utrygge pga. hendelser 

relatert til ran, vold, lommetyveri og truende atferd, men utrygghet knyttet til hendelser med 

narkotika er betydelig mer utbredt enn i andre bydeler. 

Andelen som er berørt av ulike negative utrygghetsskapende hendelser er relativt høy i Gamle 

Oslo. Foruten utrygghet knyttet til ran eller ransforsøk er det svært mange som opplever 

utrygghet knyttet til generelt bråk eller uro på gaten. Hendelser med vold og trusler om vold 

berører også mange og skaper stor grad av utrygghet for de det gjelder. 

Beboerne i Gamle Oslo utsettes i større grad for sjikane eller ubehagelige tilrop i nabolaget enn 

beboerne i andre bydeler. Det er også tydelig at omfanget av narkotikasalg er høyere enn 

gjennomsnittet i denne bydelen. 

Gamle Oslo oppnår en høyere totalindeks for utrygghet en gjennomsnittet for sentrumsbydelene 

(10,8 vs. 9,4). Menn mellom 45 og 59 år og kvinner mellom 30 og 44 år som føler seg i større grad 

utrygge enn andre i Gamle Oslo. 

Tabell: 

Beboerne i Gamle Oslo føler noe sterkere utrygghet knyttet til stasjoner/ stoppesteder for 

kollektivtrafikk, og om bord i kollektivkjøretøy, enn beboerne i sentrumsbydelene samlet. 

Hvor i nabolaget ditt føler du deg utrygg? (spørsmålet ble stilt til alle som ikke følte seg svært 

trygg - dvs. alle unntatt øverste kategori av 5 mulige) (andeler i %)  
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4.4.2.2 Publikumsundersøkelse 2014 

Antall respondenter: 815 

Svarprosent: 37,2 % 
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4.4.3 Bydel Grünerløkka 

4.4.3.1 Trygghetsindeks 2014 

Det store flertallet av beboerne i bydel Grünerløkka føler seg trygge i nabolaget sitt (82 prosent).  

Opplevelsen av utrygghet blant beboere i bydel Grünerløkka knyttes som i de øvrige 

sentrumsbydelene, først og fremst til å ferdes utendørs på gater og veier, samt grønne områder, 

parker eller lekeplasser. 

Mange føler seg utrygge utendørs på kvelden og natten i bydel Grünerløkka (20 prosent). 

Utendørs trygghet på kvelden og natten ligger på et noe lavere nivå enn bydelene St. 

Hanshaugen og Frogner. Utryggheten om kvelden og natten knyttes til helgedagene, men 

andelen av beboerne i bydel Grünerløkka som opplever utrygghet natt til lørdag og natt til 

søndag er ikke fullt så høy som gjennomsnittet for sentrumsbydelene. 

Beboerne i bydel Grünerløkka opplever sterkere utrygghet knyttet til negative hendelser i 

nabolaget enn gjennomsnittet for beboere i sentrumsbydelene. Det er den samlede utryggheten 

knyttet til innbrudd, tyveri og hærverk, narkotika, og støy og sjenanse som bidrar til at 

utryggheten knyttet til hendelser ligger over gjennomsnittet. Utryggheten knyttet til ran, vold, 

lommetyveri og truende atferd skiller seg ikke fra gjennomsnittet. 

Utryggheten knyttet til ran eller ransforsøk er imidlertid utbredt, og stikker dypt for de det 

gjelder. Mange er også utrygge og relativt bekymret med hensyn til innbrudd og 

innbruddsforsøk. 

Beboerne i bydel Grünerløkka er mer utsatt for kriminelle hendelser enn gjennomsnittet. Det er 

erfaringer med skadeverk eller hærverk, tagging eller graffiti på bolig, bil eller andre eiendeler 

som i størst grad forklarer dette. 

Bydel Grünerløkka oppnår en høyere totalindeks for utrygghet enn gjennomsnittet for 

sentrumsbydelene (10,9 vs. 9,4). Totalindeksen for utrygghet i bydel Grünerløkka er spesielt høy 

blant kvinner mellom 30 og 44 år. 

Tabell: 

Opplevelsen av utrygghet blant beboere i bydel Grünerløkka knyttes som i de øvrige 

sentrumsbydelene, først og fremst til å ferdes utendørs på gater og veier, samt grønne områder, 

parker eller lekeplasser. 

Hvor i nabolaget ditt føler du deg utrygg? (spørsmålet ble stilt til alle som ikke følte seg svært 

trygg - dvs. alle unntatt øverste kategori av 5 mulige) (andeler i %)  
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4.4.3.2 Publikumsundersøkelse 2014 

Antall respondenter: 930 

Svarprosent: 37,4 % 
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4.4.4 Bydel Frogner 

4.4.4.1 Trygghetsindeks 2014 

De fleste beboerne i bydel Frogner føler seg trygge i nabolaget sitt (87 prosent), og opplevelsen 

av generell trygghet i nabolagene i bydelen ligger noe høyere enn i de øvrige bydelene. 

Utrygghet knyttes til ferdsel utendørs på gater/ veier og i grønne områder, parker som i de øvrige 

bydelene, og utryggheten i bydel Frogner skiller seg i liten grad fra de øvrige bydelene når det 

gjelder steder som er spesielt utrygghetsskapende.  

Beboerne i bydel Frogner opplever det som klart tryggere å ferdes i nabolaget sitt på kvelden/ 

natten enn beboerne i de øvrige bydelene. Utrygghet om kvelden/ natten oppleves som i de 

øvrige bydelen mest i helgene. Frogner skiller seg i liten grad fra gjennomsnittet her. 

Omfanget av ulike negative hendelser i nabolaget, og/ eller betydningen av slike hendelser for 

beboernes følelse av trygghet er klart lavere i bydel Frogner enn i de øvrige bydelene. Bydelen 

skiller seg spesielt ut når det gjelder utrygghet knyttet til narkotika, hvor omfanget/ og eller den 

utrygghetsskapende virkningen helt klart er betydelig lavere enn i de øvrige bydelene. Det er 

også tydelig at utrygghet i mindre grad knyttes til hendelser med ran, vold, lommetyveri og 

truende atferd enn i de øvrige bydelene. 

Utrygghet knyttet til hendelser med ran eller ransforsøk er imidlertid utbredt også i bydel 

Frogner (noe over 20 prosent opplever utrygghet knyttet til dette), og de som opplever denne 

formen for utrygghet opplever det svært sterkt. 

Beboere i bydel Frogner er mindre utsatt for kriminalitet enn gjennomsnittet, men det er 

skadeverk/ hærverk, tyveri/ tyveriforsøk som dominerer kriminalitetsbildet sett fra beboernes 

perspektiv også her. Andelen som har fått tilbud om kjøp av narkotika ligger langt under 

gjennomsnittet. 

Bydel Frogner oppnår en betydelig lavere totalindeks for utrygghet enn gjennomsnittet for 

sentrumsbydelene (6,4 vs. 9,4). Yngre kvinner er noe mindre trygge enn andre grupper også i 

bydel Frogner, men sammenliknet med gjennomsnittet for kvinner i de fire sentrumsbydelene 

totalt opplever yngre kvinner i bydel Frogner klart større trygghet 

Tabell: 

Utrygghet knyttes til ferdsel utendørs på gater/ veier og i grønne områder, parker som i de øvrige 

bydelene, og utryggheten i bydel Frogner skiller seg i liten grad fra de øvrige bydelene når det 

gjelder steder som er spesielt utrygghetsskapende. 

Hvor i nabolaget ditt føler du deg utrygg? (spørsmålet ble stilt til alle som ikke følte seg svært 

trygg - dvs. alle unntatt øverste kategori av 5 mulige) (andeler i %)  
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Svarprosent: 39,7 % 
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5 Introduksjon av samarbeidspartnere i Trygghetsindeks-

arbeidet, "TRiO-nettverket"  

5.1 Innledning 
Arbeidsgruppen for Trygghetsindeksen består av mange sentrale aktører innen trygghetsarbeidet 

i Oslo kommune. Arbeidsgruppen er satt sammen som et nettverk med forskjellige arbeidsfelt og 

tilknytning. Arbeidsgruppen er dynamisk, og det vil i den sammenheng kunne bli tilknyttet nye 

aktører fortløpende. Dette medfører en kontinuerlig oppdatering av mandatet. 

I dette kapitlet vil vi kortfattet presentere deltakerne i Arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen vil i 

første halvdel av 2015, under forutsetning av at TRiO-nettverket blir opprettet, grundig 

presentere hver enkelt deltaker, deres arbeidsoppgaver innen trygghet og det ansvaret de har. 

 

5.2 Arbeidsgruppen pr. 15.12.2014 

5.2.1 Byrådslederens kontor (BLK) 

Byrådslederens kontor er representert ved Kommunikasjonssjef. Det er av største betydning at 

arbeidet med Trygghetsindeksen blir kommunisert. Ettersom Trygghetsindeksarbeidet er et 

kollektivitet «løft» for trygghet, og i stor grad en felles dugnad, må budskap og tiltak 

kommuniseres internt i Oslo kommune og i tillegg være utadrettet mot publikum og innbyggere. 

5.2.2 Byrådsavdelingene 

Byrådsavdelingene er representert ved representanter fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 

(MOS) og Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST).  

Det ble ved oppstart av arbeidet med Trygghetsindeksen og arbeidsgruppen, lagt stor vekt på at 

arbeidet er forankret i byrådsavdelingene.  

Det vil være aktuelt å invitere andre byrådsavdelinger inn i arbeidet i 2015, deriblant 

Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning (KOU) 

5.2.3 Bydelene 

Pilotbydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka og Frogner er p.t. representert i 

arbeidsgruppen gjennom bydelsdirektør, SaLTo-koordinator og bydelsoverlege.   

Bydelene er en viktig aktør i det trygghetsskapende arbeidet. De forskjellige bydelene er med i 

mange samarbeid, deriblant tidligere nevnt SaLTo og i SALUTT (Sammen lager vi utelivet 
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tryggere).  Viser her til Sirus rapport 3/2014, «Oslo gjør utelivet tryggere» - evaluering av 

SALUTT.16 

Som avslutning i dette kapitlet (4.3), har vi som et eksempel på presentasjonsrapporten i 2015, 

lagt med en innberetning om trygghetsskapende arbeid fra Bydel Grünerløkka. 

5.2.4 Bymiljøetaten (BYM) 

Bymiljøetaten har ansvar for planlegging og utvikling, forvaltning og drift av kommunale byrom i 

Oslo. I byrommet inngår fellesarealer som veier og gater, torg og møteplasser, parker og 

friområder. I ansvarsområdet inngår også kommunale idrettsanlegg og friluftsanlegg, samt 

kommunale landskapsrom i marka og indre Oslofjord. 

Bymiljøetaten har også ansvar for arealer som er regulert til vei, fortau, gågate eller torg i 

sentrum, samt Stortorvet og Youngstorget. Ansvaret for miljørettet helsevern (luft, støy, vann, 

jord), som ikke er av medisinskfaglig art, ligger også i Bymiljøetaten. 

Bypatruljen er den sentrale kapasiteten i forbindelse med fremkommelighet, trygghet og 

renhold, knyttet til trygghetsskapende og utrygghetsforebyggende aktiviteter. Bypatruljen har en 

døgnkontinuerlig virksomhet. Foruten Bypatruljen driftes byrommet med alle nødvendige 

tjenester enten i egen regi eller gjennom innleid personell. 

5.2.5 Beredskapsetaten (BER) 

Beredskapsetaten har det overordnede ansvaret for beredskapsarbeidet i Oslo, herunder risiko- 

og sårbarhetsanalyser, beredskapsanalyser, overordnede beredskapsplaner, opplæring og 

øvelser innen beredskap samt tilsyn. Beredskapsetaten har også det overordnede 

koordineringsansvaret for Oslo kommune ved større alvorlige hendelser. 

Beredskapsetaten leder og koordinerer arbeidet med Trygghetsindeksen i samarbeid med mange 

andre aktører. Beredskapsetaten er også ansvarlig for rapportering i forhold til 

Trygghetsindeksarbeidet. 

5.2.6 Velferdsetaten (VEL) 

Velferdsetaten er en fagetat som utvikler og tilbyr byomfattende tjenester som bidrar til gode 

levekår for innbyggerne i Oslo. Velferdsetaten er nesten 1300 ansatte, fordelt på over 50 

tjenestesteder i tillegg til administrasjonen. Velferdsetaten organiserer Uteseksjonen.17 

Etatens ansvarsområder 

 sosiale og økonomiske boligvirkemidler 

 tiltak for rusmiddelmisbrukere 

 boliger for grupper med særlige behov 

 tiltak for å skape et trygt miljø i Oslo sentrum 

 transporttjenester for personer med nedsatt funksjonsevne 

                                                      
16

 http://www.sirus.no/filestore/Import_vedlegg/Vedlegg_publikasjon/sirusrap.3.142.pdf 
17

 Kilde: http://www.velferdsetaten.oslo.kommune.no/om_oss/article264666-53378.html 
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5.2.7 Helseetaten (HEL) 

Helseetaten ble opprettet 1. januar 2012 i forbindelse med en større etatsreform i Oslo 

kommune. Etaten utfører tjenester som tidligere ble utført av de nå avviklede virksomhetene 

Legevakten og Tannhelsetjenesten Oslo KF samt deler av Helse- og velferdsetaten og deler av 

Storbyavdelingen.18 

5.2.8 Plan- og bygningsetaten (PBE) 

Plan- og bygningsetaten har ansvaret for kommunens overordnede arealplanlegging, plan- og 

byggesaksbehandling, kartforvaltning samt kart- og delingsforretninger. Etaten har i dag i 

overkant av 400 ansatte, og skal være en pådriver i Oslos byutvikling.19 

Plan- og bygningsetaten vil være viktig i forbindelse med planprosesser innen blant annet CPTED 

(Crime prevention through environmental design) 

5.2.9 Utdanningsetaten (UDE) 

Oslo er både kommune og fylkeskommune. Utdanningsetatens ansvarsområde omfatter 

grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring, spesialundervisning, fagopplæring, 

Fagskolen, Oslo musikk- og kulturskole (OMK), pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og 

Aktivitetsskolen (AKS).20 

Utdanningsetaten og skolene er med i mange samarbeidsfora, blant annet SaLTo, der 

forebyggende og målrettet trygghetsarbeid er viktig.  

5.2.10 Oslo Havn KF (HAV) 

Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. Havnen har en vaktstyrke, som i 

tillegg til å utføre vaktoppdrag i havneområdet, kan være en aktiv del i registrering- og 

trygghetsarbeidet i havneområdet.  

5.2.11 Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo 

Rådet for innvandrerorganisasjoner er et kommunalt råd, rådgivende organ for byrådet og 

bystyre i saker som gjelde mangfold og integrering i kommune.  Rådet for 

innvandrerorganisasjoner i Oslo ble opprettet i 1985 og representerer over 300 

innvandrerorganisasjoner. Medlemmene er valgt inn av organisasjonene. Rådet består av 22 

personer, inkludert ordinære medlemmer, varamedlemmer, rådsleder. Rådets leder blir 

oppnevnt av byrådet i Oslo og rådets sekretær er kommunalt tilsatt. Jobber med mangfold og 

integrering for innvandrere og kan spre informasjon raskt til målgruppen.  Rådet kan være 

behjelpelig, i samarbeid med arbeidsgruppen, med å spre informasjon og holde løpende 

informasjonsmøter med målgruppen de representerer. Rådet er engasjert på en rekke områder 

og har særlig engasjert seg i kommunens handlingsplan mot rasisme og nazisme, spesielt i OXLO-

arbeidet, som går ut på å gjøre Oslo til en romsligere by, fri for rasisme og fordommer. Rådet er 

også med i utformingen av Introduksjonsprogrammet. 

                                                      
18

 Kilde: http://www.helseetaten.oslo.kommune.no/ 
19

 Kilde: http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/om_plan_og_bygningsetaten/ 
20

 Kilde: http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/om-ude/ 
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5.2.12 Natteravnene 

Natteravnene er en frivillig organisasjon hvor voksne i organisert form 

vandrer i sentrumsområder eller i lokalmiljøet på kvelds- og nattetid. 

Natteravnenes oppgave er å være synlige og tilgjengelige, og er bygget på 

ideen om at dette i seg selv virker dempende på vold og skadeverk. Vi skal 

også bistå personer som av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta vare på 

seg selv, noen ganger ved å formidle kontakt til det offentlige hjelpeapparatet.21 

Natteravnene er en viktige og kjente i bybildet, og vil være en viktig ressurs i et TRiO samarbeid, 

både på håndterings- og registreringssiden.  

 

5.2.13 Kirkens bymisjon - Oslo 

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende organisasjon som arbeider i over 20 

byer i Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Ingen er 

bare det du ser. Vi ønsker at våre brukere og gjester skal finne tilbake til egne 

ressurser, drømmer og håp. Vår visjon er at menneskene i byen skal erfarer 

respekt, rettferdig og omsorg. Derfor er også slagordet vårt: «Rom for alle». 

 

5.2.14 Oslo Røde Kors Gatemegling 

Oslo Røde Kors (ORK) er en frivillig, humanitær organisasjon, og er ett av 

19 distrikter i Norges Røde Kors. Organisasjonen driver mange titalls 

aktiviteter /prosjekter rettet mot lokal beredskap, migrasjon og 

integrering, barn og unges oppvekstsvilkår og sosial inkludering. 

Frivillighet er Vi tilbyr mange titalls aktiviteter som direkte eller indirekte 

kan betegnes som trygghetsskapende og forebyggende, for eksempel 

Besøkstjenesten, Nettverk etter soning, kvinnefeltet, flyktningguide, 

ressurssentrene for ungdom,  leksehjelp, førstehjelpsopplæring for å nevne noen.  

Med unntak av noen få aktiviteter som Hjelpekorpset og beredskapsvakt, Gatemegling og Røde 

Kors-telefonen om tvangsekteskap som kan opptre i akutte beredskapssituasjoner, er vi et 

supplerende tilbud i tillegg til tiltak som det offentlige eller andre organisasjoner har et 

spesialisert ansvar for. Forebyggende aktivitet skjer i form av en-til-en kontakt og gjennom 

møteplasser. 

Gatemegling koordinerer og tilrettelegger for opplæring i gatemeglingsmetodikk, og etablerer 

aktiviteter på et byomfattende nivå. Gatemegling kan bistå aktører, og bidra i pågående 

konflikter, hvor vi kan tilby ulike forsoningsprosesser (i samarbeid med bla konfliktrådet). 

                                                      
21

 Kilde: http://www.natteravnene.no/ 
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Virksomheten består av to ansatte, ca 45 frivillige, i tillegg til sentrale samarbeidspartnere som 

SaLTo, utekontakter, politi og andre i nettverket som treffer vår målgruppe (13-22 år).  

bærebjelken i Røde Kors. 

5.2.15 Foreningen for human narkotikapolitikk 

Foreningen deltar i forskjellige brukerråd og referansegrupper på 

rusfeltet. De tilbyr foredrag, ruspolitiske innlegg og 

forebyggingssamtaler - for studenter og elever, institusjoner, på 

rusfeltets fagkonferanser, seminarer og stiller til ruspolitisk debatt.  

FHN driver oppsøkende virksomhet i Oslo Sentrum. De tilbyr bistand, oppfølging og deler ut 

smitteforebyggende og skadereduserende utstyr, utover kommunens tilbud. De samarbeider 

med øvrige brukerorganisasjoner og andre instanser på rusfeltet.22 

5.2.16     =Oslo 

=Oslo (også kjent som Erlik Oslo) er Norges første gatemagasin. 

Magasinet kommer ut månedlig og er et talerør for sosialt utstøtte, 

fattige, rusmisbrukere og andre vanskelig stilte. Lansering var 28. juni 2005. Utgiver er Stiftelsen 

Erlik. 

Formålet er at vanskeligstilte skal selge magasinet, og at halvparten av utsalgsprisen beholdes av 

selgeren. Et eventuelt driftsoverskudd skal komme selgerne til gode. Magasinet omsetter for om 

lag 15 millioner i året. Magasinet har over 1 200 registrerte selgere, og ti ansatte fordelt på 

distribusjon, redaksjon og administrasjon.23 

=Oslo er invitert til å delta i arbeidsgruppen for Trygghetsindeksen. Arbeidsgruppen mener =Oslo 

kan være et viktig talerør for vanskeligstilte i Oslo. 

5.2.17 NHO-Service 

NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. NHO 

Service organiserer nær 600 bedrifter med over 2.900 

virksomheter - ca 62.000 årsverk. NHOs visjon er «Service i 

ordnede former». Det betyr at NHO Service vil bidra til økt profesjonalitet, styrke bedrifters 

samfunnsnytte, økt verdiskaping og sikre arbeidsplasser.24 

NHO Service organiserer blant annet de fleste vaktselskapene, og dette er for Trygghetsindeksen 

og for operasjonalisering av tiltak viktig. 

 

                                                      
22

 Kilde: http://www.fhn.no/ 
23

 Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/%3DOslo 
24

 Kilde: http://www.nhoservice.no/omoss/ 

http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Stiftelsen_Erlik&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Stiftelsen_Erlik&action=edit&redlink=1
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5.2.18 Politiet 

Politiet er den viktigste kriminalitetsforebyggende og 

trygghetsskapende aktøren. Politiet deltar i arbeidet med 

Trygghetsindeksen gjennom representanter fra Sentrum politistasjon, 

Grønland politistasjon og Majorstuen politistasjon. I tillegg er det et nært samarbeid mellom Oslo 

politidistrikt og Oslo kommune på mange fagområder og flere nivå. Mange virksomheter har 

bilaterale samarbeidsplattformer med politiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Eksempel på deltakere i arbeidsgruppen for Trygghetsindeksen, 

Bydel Grünerløkka. 
 

 

 

Bydel Grünerløkka 

«Med innvestering i barn og unge, skaper 

vi muligheter for fremtidens voksne, som 
igjen skaper trygge rammer for den 
øvrige del av befolkningen» 
Hans Petter Rode, boligoppfølger og leder for 
miljøarbeiderplattform i bydel Grünerløkka  
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Bydel Grünerløkka vedtok i 2012 en handlingsplan for trygghetsskapende tiltak (2012-

1015) på bakgrunn av Politihøyskolens undersøkelse om trygghet i det offentlige rom i 2010.  

Som følge av Handlingsplanen ble det etablert en sterkere bevissthet og igangsatt tiltak som er i 

drift i dag og vil videreføres grunnet aktualitet og gode tilbakemeldinger fra bydelen.  

Det kom frem av undersøkelsen at de fleste 

innbyggerne opplevde det som trygt å 

oppholde seg og ferdes i bydelen. Det kom 

likevel frem at en del innbyggere opplevde 

enkelte områder som utrygge, og 

respondentene etterlyste bedre belysning, 

mer synlig politi og godt vedlikehold av 

uterom for å øke tryggheten.  

Handlingsplanen er avgrenset til forhold som 

gjelder trygghet i det offentlige rom. Den 

fokuserer på tiltak innenfor det som er 

bydelens forvaltningsområde, eller der 

bydelen påvirker andre aktører gjennom samarbeid.  

Planen trekker frem fire innsatsområder for trygghetsskapende tiltak: 

Innsatsområde 1: Uterom og fysisk miljø 

Målsetting: Ivareta trygghetsperspektivet i utforming av det fysiske miljøet og gjøre parker, 

gangveier og uterom mer attraktive for bydelens befolkning. 

Tiltak:  

 Byutviklingskomiteen skal brukes aktivt i høringssaker for å sikre gode uterom og 

møteplasser både for barn og voksne. 

 Bydelen vil jobbe for å påvirke Bymiljøetaten til å oppgradere belysning og beskjære 

busker og kratt som reduserer oversiktlighet i friarealer og ferdselsårer i bydelen, med 

særlig vekt på kriminalitetsbelastede områder. 

 Bydelen skal vedlikeholde parkene vi forvalter gjennom beskjæring av busker, fjerning av 

avfall og på miljøtiltak som felles griller, toalettfasiliteter og aktivitetsmuligheter for barn 

og unge. 

• Seksjonen for Kvalifisering og Miljø (KOM) har to hovedhensikter: Som tiltak mot 

forsøpling og som arbeidstreningstiltak.  De som deltar i kvalifiseringstiltakene 

utfører reelle arbeidsoppgaver sammen med KOMs ansatte. Det samarbeides tett 

med NAV og de fleste deltakerne mottar økonomisk støtte herfra. 

Foto Lene Bjørgan, barn langs elva 
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 Bydelen skal styrke miljøtiltak i sine parker gjennom prosjekter som Nyttig i park, der 

ungdom arbeider med trivselsskapende aktiviteter for brukere av bydelens parker i 

sommerhalvåret.  

• Nyttig Park ble i 2011 initiert av Bydel 

Grünerløkka for å fremme miljøet i 

Sofienbergparken på en positiv måte. I 

Nyttig Park arbeider ungdom med utlån 

av sportsutstyr for å skape mer aktivitet 

i parken og ved utleie av griller for å 

minske bruken av engangsgriller. 

Bemanningen av Nyttig Park har i all 

hovedsak bestått av ungdommer som 

bor i Bydel Grünerløkka. Tilbudet gir 

ungdommene en mulighet for å tjene 

lommepenger ved siden av skolegang og 

i sommerferien, samtidig som de er med på å skape et godt lokalmiljø for bydelens 

befolkning og bidrar til mindre forsøpling i Sofienbergparken. Nyttig Park er drevet 

av seksjon for Kvalifisering og Miljø(KOM), Bydel Grünerløkka. Rekruttering til 

Nyttig i park er i hovedsak fra barnevern og nav – marginalisert ungdom bla. 

fattigdomsproblematikk som sekundærutfordring. 
 Bydelen skal i samarbeid med Bymiljøetaten og politiet arbeide for at offentlige parker og 

møteplasser skal være rus- og kriminalitetsfrie arenaer der både eldre, voksne og barn kan 

føle seg trygge og utfolde seg.  

 Bydelen vil jobbe for å påvirke Bymiljøetaten til å bedre snørydding og framkommelighet 

vinterstid, herunder strøing av glatte og isete fortau, og sikring mot takras.  

• Samarbeidet foregår på den måten at vi felles varsler hverandre og bydelen sender 

dem anmodninger om tilstedeværelse i områder med særlige problemer. 

• Bydelsutvalget har vedtatt at det skal opprettes «Ruskenforum» i bydelen – et 

samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten, politiet og bydelen. 

Innsatsområde 2: Kriminalitetsforebygging 

Målsetting: 

Samordne det kriminalitetsforebyggende arbeidet på tvers av tjenester og forvaltningsnivå, og 

arbeide for å redusere barne- og ungdomskriminaliteten i bydelen. 

 

Tiltak: 

 SaLTo Grünerløkka skal sikre at bydelen har et tett og forpliktende samarbeid med 

bydelens skoler og politiet med det formål å redusere barne- og ungdomskriminalitet og 

sikre trygge og inkluderende skoler for barn og unge. 

Foto: Gunn R Øvergård leder Dragen fritidsklubb, Grünerløkka bydel 
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 SaLTo skal samarbeide tett med barnevernet og politiet for å sikre at unge lovbrytere og 

offer for kriminalitet får riktig og koordinert oppfølging.   

• Møter der Unge gjengangere er tema, møter en gang i måneden. Deltagere er 

forebyggende politi og politietterforskere, barnevern, gateteam og Nav ungdom 

der det diskuteres kriminell ungdom og hvordan vi kan samhandle for en bedre 

utvikling, forebygge ny kriminalitet, se på årsaker til atferd og sette inn rett hjelp 

for ungdom og deres familie.  

 

 SaLTo skal samarbeide tett med bydelens Gateteam for å avdekke og intervenere i forhold 

til miljøer og områder i bydelen der barn og unge utsettes for utrygghet, rus og 

kriminalitet.  

 

• Gateteamet er på bydelens ungdomskoler der de jobber forebyggende 2-3 dager i 

uken. To kvelder i uka felter/ jobber gateteamet oppsøkende ute i bydelen, 

samarbeider tett med barnevernets ungdomsteam. 

 

 SaLTo Grünerløkka skal sikre at bydelen har et tett og forpliktende samarbeid 

medbydelens skoler for å drive holdningsskapende arbeid som kan forebygge voldtekter 

og andre seksuelle overgrep 

 Bydelen skal gjennom SaLTo samarbeide med FAU og frivillige aktører om etablering av 

lokale grupper for dag - og natteravning i bydelen. - SaLTo Grünerløkka samarbeider med 

FAU ved skoler i bydelen om etablering av foreldreravning i samarbeid med Natteravnene 

Oslo. Det er i dag etablert dagravning i regi av FAU, der foresatte ved Grünerløkka skole 

dagravner mellom kl 17 – 21 hverdager.  

 Bydelen skal ha god informasjonsflyt og dialog mellom bydelspolitiet og bydelens 

politikere, tjenester og skoler, og drive kompetanseheving og kunnskapsutvikling blant 

ansatte i bydelen på området kriminalitet og forebyggende arbeid. 

 Bydelen skal ha et godt samarbeid med byrådet, bydelspolitiet, og aktuelle organisasjoner 

i bydelen for å sette inn tiltak som effektivt kan forebygge at narkotika omsettes på 

gateplan og på barnas skolevei. 

 SaLTo skal være en pådriver ovenfor Bymiljøetaten i forhold til tiltak rettet mot 

situasjonell kriminalitetsforebygging. 

 

• Ansatte i bydelen som jobber med barn og ungdom på utførernivå deltar i 

tverrfaglig innsatsteam. I teamet drøftes utfordringer knyttet til tverrfaglig 

samarbeid rundt barn og unge i bydelen på individ- og systemnivå. Innsatsteam 

møtes seks ganger i året, møtene ledes av SaLTo-koordinator. Deltakere i 

innsatsteam er: 

 Sosiallærere, og ledere på Grünerløkka, Lakkegata, Hasle og Sinsen skole 

 Ledere for barne- og ungdomsklubbene 
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 Skolehelsesøster, Fagsenter for barn og unge 

 Avdelingsleder, Barnevernets mottak 

 Avdelingsleder sosialtjenestens familieavdeling 

 Teamleder Gateteamet 

 Bydelspolitiet, forebyggende avsnitt ved Grønland politistasjon 

• I tillegg er det etablert et lokalt innsatsteam og en tverrfaglig styringsgruppe på 

bydelens to ungdomsskoler, Frydenberg og Sofienberg skole. Bydelens tjenester på 

skolen og forebyggende politi deltar i møtene. Skolens innsatsteam møtes ukentlig. 

Tverrfaglig styringsgruppe møtes fire ganger i året, møtene ledes av SaLTo-

koordinator. 

 

Innsatsområde 3: Møteplasser for barn og unge 

Målsetting: 

Barn og unge som vokser opp i bydelen skal ha gode oppvekstsvilkår og trygge møteplasser fri for 

rus og kriminalitet. 

Tiltak: 

 Bydelens fritidstilbud skal være trygge, rusfri 

møteplasser for alle barn og unge i bydelen. 

 I samarbeid med bydelens øvrige tjenester skal 

fritidstiltakene arbeide for å forebygge mobbing, vold 

og annen kriminalitet blant barn og unge. 

 Bydelens fritidstilbud skal samarbeide med 

Deichmanske bibliotek om videreføring av etablert, 

rusfri ungdomsarena på Schous Plass. 

 Bydelens Gateteam skal jobbe med oppsøkende sosialt 

arbeid på barn og unges møteplasser. Gateteamet skal 

samle kunnskap, etablere kontakt med ungdom og tilby 

hjelp gjennom tiltak, veiledning og henvisning. 

Gateteamet skal ha et særlig fokus på unge med rus- og kriminalitetsproblematikk. – 

• Gateteamet jobber fleksibelt på skole, med andre tjenester i bydel og i samarbeid 

med tiltak utenfor bydel. Gateteamet er samlokalisert med barnevernets 

ungdomsteam som fører til tettere kommunikasjon om felles prosjekter og raskere 

intervenering.  

• Bydelens tjenester og befolkning, for eksempel borettslag, kan ta kontakt ved 

behov og for rask karlegging av områder med problematikk.  

 

 «Trygghet for meg er når det er folk rundt 
meg som jeg kan stole på " - Synnøve 12 år 
Foto: Lene Bjørgan. 
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  I nye byggeprosjekter som Lørenområdet skal bydelen jobbe aktivt for å sikre 

godefritidstilbud og trygge møteplasser for barn og ungdom. 

 Ungdomsrådet i Bydel Grünerløkka skal være en sentral høringsinstans og 

samarbeidspartner for administrasjonen og bydelspolitikerne i saker som omhandler barn 

og unges oppvekstsvilkår, trygghet og forebyggende arbeid. 

 Bydel Grünerløkka skal arbeide for at alle barn og unge i bydelen vokser opp i trygge 

bomiljøer skjermet for kriminalitet og rusmisbruk, uavhengig av familiens økonomiske 

ressurser. 

• Bydelen har tre fritidsklubber. To av fritidsklubbene er også involvert og lokalisert på 

ungdomskolene i bydelen og det er derfor en flytende overgang fra skole til klubb på 

ettermiddag frem til kveld. Bydelens klubber har tilbud på mange områder og favner 

derfor mange interessefelt.  

 

Innsatsområde 4: Samarbeid og informasjon 

Målsetting: 

Bydelen skal ha et nært samarbeid med alle kommunale, statlige og frivillige aktører som jobber 

med forebyggende og trygghetsskapende tiltak i bydelen. Bydelen skal bidra til dialog mellom 

befolkningen, politikere og ansatte i bydelen, og gi god informasjon om bydelens tjenester. 

 

Tiltak: 

 Bydelen skal samarbeide med politi, Næringsetaten og utelivsnæringen for å sikre at 

skjenkesteder i bydelen oppleves som trygge møteplasser. Bydelen skal høste erfaringer 

fra SALUTT-prosjektet (Sammen lager vi utelivet tryggere) i Oslo sentrum og vurdere lokale 

tiltak. 

 Bydelen skal identifisere områder der folk føler seg utrygge, for eksempel på grunn av 

dårlig belysning, og gå i dialog med ansvarshavende etater. 

 Bydelen skal søke dialog med beboere i bydelen gjennom folkemøter og samarbeid med 

skoler, lag og foreninger. 

• Bydelen henvender seg minst en gang i uken til politiet for å få hjelp etter klager fra 

publikum og barnehager i forhold til ulovlig overnatting, forsøpling og 

narkotikaomsetning. 

 Bydelen skal samarbeide med Bymiljøetaten om den nye Bymiljøvakt-ordningen.   

• Samarbeidet foregår på den måten at vi felles varsler hverandre og bydelen sender 

dem anmodninger om tilstedeværelse i områder med særlige problemer. 
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 Bydelens tilbud til befolkningen skal være lett å finne frem til på bydelens nettsider. 

Nettsidene skal også inneholde lenker til annet relevant informasjon om parker, 

møteplasser og forebyggende arbeid. Bydelen skal informere om sitt tilbud 

gjennomlokalaviser.  

• Parkene på Grünerløkka har egen dynamisk facebook-side der bydelens beboere kan 

melde fra om uro/ utrygge hendelser og miljø, det responderes skriftlig og med 

handling på uttrykte bekymringer. 

 Bydelens nettsider skal inneholde lenker til Bymiljøetatens sider, der man blant annet kan 

melde fra om gatelys i bydelen som ikke fungere som de skal. 

 

Hvilke ekstra ressurser kan virksomheten sette inn “der det trengs”? 

For å skape tillit og trygghet hos bydelens befolkning er det avgjørende av tjenestestedene er 

tilgjengelige, er lydhøre og har handlekraft.  

I dag har bydel ansatte ved forskjellige tjenestesteder som er fleksible og handler raskt ved behov 

for eksempel kan bydelsutvalget melde bekymring rundt spesielle områder som er belastet og 

gateteam omprioriterer og felter områder der det er størst behov. I andre sammenheng er det 

enkeltpersoner som melder behov grunnet utrygge områder og leder eller ansatt fra fritid setter inn 

ressurser der det trengs.  

Grünerløkka bydel har flere eksempler på rask handling der individer, grupper, skoler, seksjoner 

melder behov for bistand og det raskt blir igangsatt tiltak som krever litt mer ressurser, fleksibilitet 

«der og da» og som på sikt er lønnsomme og ikke minst tillit og trygghetsskapende.  

I bydelen opplever vi også enkeltpersoner som er fleksible utover sitt mandat, ved å stille opp når 

enkelte eller grupper opplever å være i en eller annen form for uhåndterbar situasjon/krise. Jeg vet 

ikke om dette skyldes idealistiske personer/ansatte eller om dette er et resultat av at ansatte 

opplever stor grad av tillit, meningsfullhet og derfor stor grad av betydning for bydelens 

befolkning.  

Bydelens direktør er opptatt av at bydelens tjenester skal være «sømløse», dette tilstreber 

tjenestestedene, vi skal ikke snakke om «ditt» og «mitt» arbeidsfelt/ mandat men at det er «våre» 

barn, ungdom, familier osv.  

Forslag til tiltak: 

Parkene kunne vært bedre opplyst. 

 Parkene og områdene rundt brukes dessverre mye til ulovlig overnatting 

 Mye narkotikaomsetning og lagring rundt skoler, barnehager, parker, plasser 

 Det har vært en utfordring å etablere og opprettholde foreldrebasert natteravning i 

bydelen da aktivitetene krever høy grad av frivillig innsats over tid. 
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