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HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHETSKAPENDE TILTAK 2012-2015 
 
                                  Vedtatt av bydelsutvalget 20.09.2012 
 
Innledning: 
Opplevelsen av trygghet påvirkes av en rekke faktorer. Forskning og undersøkelser som 
omhandler trygghetsskapende arbeid peker på at både kriminalitetsforebyggende tiltak, 
informasjon og tiltak for å øke trivsel er viktig for hvordan innbyggere opplever sitt nærmiljø. 
Hovedstrategier i det trygghetsskapende arbeidet har tradisjonelt vært kontrolltiltak for å redusere 
antall kriminelle hendelser og tiltak som er egnet til å redusere den enkeltes opplevelse av 
utrygghet. Blant kontrolltiltak er utforming og vedlikehold av det fysiske miljø og styrking av 
sosial kontroll viktige faktorer. Den enkeltes opplevelse av trygghet vil påvirkes av kontrolltiltak, 
men også av andre forhold knyttet til trivsel, orden og informasjon om den reelle kriminalitet i et 
område.  
    
Bydel Grünerløkka skal være et sted der det er trygt for mennesker å bo, oppholde seg og ferdes. 
Grünerløkka er en stor bydel sentralt i Oslo. Bydelen er preget av et blomstrende kultur- og uteliv, 
en sammensatt befolkning med stor mobilitet og mange parker og friområder som benyttes av 
beboere og besøkende. Dette skaper både muligheter og utfordringer knyttet til opplevelsen av 
trygghet for de som bruker bydelen. Bydel Grünerløkka var en av åtte kommuner som deltok i 
Politihøgskolens undersøkelse om trygghet i det offentlige rom i 2010. Undersøkelsen viste at de 
fleste innbyggerne opplevde det som trygt å oppholde seg og ferdes i bydelen, til tross for stort 
mediefokus på kriminalitet i perioder. Det er likevel en del innbyggere som opplever enkelte 
områder som utrygge, og respondentene etterlyser bedre belysning, mer synlig politi og godt 
vedlikehold av uterom for å øke tryggheten.  
 
Handlingsplanen for trygghetsskapende tiltak er avgrenset til forhold som gjelder trygghet i det 
offentlige rom. Handlingsplanen vil fokusere på tiltak innenfor det som er bydelens 
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forvaltningsområde, eller der bydelen kan påvirke andre aktører gjennom samarbeid. Planen 
trekker fram 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.  

• Bydelen vil se på muligheten for et samarbeid med kunstmiljøene i bydelen om lyskunst som 
kan bidra til at parker og ferdselsårer oppleves som trygge, vakre og oversiktlige 

• Bydelen skal styrke miljøtiltak i sine parker gjennom prosjekter som Nyttig i park, der 
ungdom arbeider med trivselskapende aktiviteter for brukere av bydelens parker i 
sommerhalvåret. 

• 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. 

 
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. 

• SaLTo skal samarbeide tett med barnevernet og politiet for å sikre at unge lovbrytere og offer 
for kriminalitet får riktig og koordinert oppfølging. 

• 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.  

• Bydelen skal gjennom SaLTo samarbeide med FAU og frivillige aktører om etablering av 
lokale grupper for dag - og natteravning i bydelen. 

• 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. 

• SaLTo skal være en pådriver ovenfor Bymiljøetaten i forhold til lysprosjektet langs Akerselva 
og andre tiltak rettet mot situasjonell kriminalitetsforebygging. 
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Innsatsområde 3: Møteplasser for barn og unge 
Målsetting: 
Barn og unge som vokser opp i bydelen skal ha gode oppvekstvilkår 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 etablering av en ny, 
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. 

• I nye byggeprosjekter som Lørenområdet skal bydelen jobbe aktivt for å sikre gode 
fritidstilbud 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 
oppvekstvilkår, 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.  

 
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 skal samarbeide med Bymiljøetaten om den nye Bymiljøvakt-ordningen. 

• Bydelens tilbud til befolkningen skal være lett å finne frem til på bydelens nettsider.  
Nettsidene skal også innholde lenker til annet relevant informasjon om parker, møteplasser og 
forebyggende arbeid. Bydelen skal informere om sitt tilbud gjennom lokalaviser.  

• Bydelens nettsider skal innholde lenker til Bymiljøetatens sider, der man blant annet kan 
melde fra om gatelys i bydelen som ikke fungere som de skal. 
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Oppfølging av planen 
Planen evalueres årlig i forbindelse med budsjettbehandling. Handlingsplaner fra andre bydeler 
gjennomgås med hensyn til læring. Dette inngår i rapporteringen. 
 
 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Handlingsplan for trygghetsskapende tiltak 2012-2015 anbefales vedtatt av bydelsutvalget.  
 
 
 
 
 
 
 
 


