Er det egentlig
så ille?
Kartlegging av ungdomsmiljøet rundt Romsås senter
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1.Innledning
Romsås og Bydel Grorud
Romsås er en drabantby i Bydel Grorud som vokste frem første halvdel av 1970-tallet. Romsås var en egen bydel frem til
2004 da 24 bydeler i Oslo ble slått sammen til 15. Romsås ble
slått sammen med Grorud. Bydel Grorud ligger nordøst i Oslo
kommune, har 27.419 innbyggere og 151 ulike nasjonaliteter
er representert. Totalt bor det 6903 personer på Romsås. Av
disse er ca. 830 personer i alderen 16-24 år, noe som tilsvarer
en andel på 12 prosent. Det er om lag like mange jenter og gutter. Romsås skårer lavt på en rekke levekårsstatistikker. I følge
Oslo kommunes statistikkbank er gjennomsnittsinntekten og
utdanningsnivået på Romsås lavt (Oslo kommunes statistikkbank). Bydelen ønsker å jobbe nyskapende og for aktivitet og
mestring (Strategisk plan 2014- 2017) for å utjevne levekårsforskjellene.
Romsås senter
Romsås senter er et av flere nærmiljøsentre i Bydel Grorud. Senteret består i dag av boområdene Romsås senter 2-8, offentlig
kommunikasjon (T-bane) og nærings- og handelsvirksomheten
Romsås senter 1. På senteret er det blant annet bibliotek, svømmehall og treningssenter, samt butikker som mat, apotek og
kiosk. Oslo kommune eier 80 prosent av Romsås senter. Meste
parten av senteret er boliger eid av ulike etater i Oslo kommune
som Boligbygg og Omsorgsbygg. Disse etatene forvalter mange
bosteder som NAV og helsetjenester i bydelen bruker.
Bakgrunn for kartleggingen
Siden 80-tallet har Romsås hatt rykte på seg som et belastet
område med mye utfordringer.
Romsås senter ble bygget som et sentralt nærmiljøsenter
midt på Romsås, mellom 6 selvstendige OBOS-borettslag. Senteret skulle være et knutepunkt hvor beboerne i drabantbyen
kunne samles og gjøre sine daglige innkjøp i senterets handlegate.
Senteret ble tilknyttet offentlig kommunikasjon med T-bane
og buss. Romsås T-banestasjon ligger 80 meter under senteret
og er tilknyttet senteret med heis.
Gjennom historien har Romsås senter hatt mange ulike

tilbud som egen ungdomsskole, helsetilbud, svømmehall,
restaurant og pub, butikker, bibliotek, postkontor og apotek.
Fritidsklubben lå tidligere på senteret, men ligger i dag øverst i
Ravnkollen Borettslag.
Flere av bydelens tjenester som har ansvar for barn og unge,
har jevnlig mottatt bekymringer om ungdom som oppholder
seg på og rundt Romsås senter. Dette er bekymringer om rus
og kriminalitet, hærverk og truende atferd. Gjennom samtaler
og ulike SaLTo1 -møter med ansatte i bydelen var det vanskelig
å identifisere hvorfor ungdom oppholdt seg på Romsås senter
og hva ungdommene selv tenkte om kriminalitet og sin tilstedeværelse på senteret.
Det ble en opplevelse av at forståelsen for de ulike problemene og bekymringene for ungdom på senteret, varierte hos
de enkelte tjenestene og fra person til person. Derfor ble det
bestemt å kartlegge disse bekymringene og utfordringene, slik
at bydelen kan tilby målrettede og kunnskapsbaserte tiltak.
Både i bydelens Strategisk plan 2014-2017 og bydelens
SaLTo handlingsplan 2015-2018 er kunnskapsbasert tilnærming og kartlegging viktige strategier og innsatser som Bydel
Grorud skal bruke.
I følge Bydel Groruds Strategisk plan 2014-2017 skal bydelen søke kunnskap. Strategisk grep 2. Nyskaping: Bydelen skal
søke ny kunnskap og jobbe systematisk med endringsprosesser og videreutvikle kulturen for nyskaping.
I SaLTo handlingsplan 2015-2018, innsatsområde 6: Informasjon, metode, kompetanse- og kunnskapsutvikling: Gjennom
kartlegging, trendrapporter, statistikk og erfaring skal bydelen
drive kunnskapsbasert innsats og tiltak i kriminalitetsforebyggende arbeid.
Hvorfor en kartlegging av ungdom på Romsås senter?
Ryktet til Romsås som et belastet område med mange utfordringer er også noe som gjenspeiles av oppslag i media.

FAKTA OM MEDIEOPPSLAG

OPPSLAG FRA groruddalen.no:
«Politiaksjon på Romsås: Har rullet opp narkomiljø»
«Ny rusavdeling på Romsås»
«Eldre dame robbet på Romsås»
«Tenker nytt på Romsås senter»
(se lenker side 26)

1 SaLTo er en samarbeidsmodell mellom Oslo politidistrikt og Oslo Kommune om kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge.
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SaLTo- koordinator i Bydel Grorud mottar stadig bekymringer om ungdom som utøver alvorlig kriminalitet som hærverk, ran og kjøp, salg og bruk av rusmidler på Romsås senter.
Disse bekymringene kommer fra flere kanter: politi, ansatte på
Romsås senter, lokalbefolkning, ansatte i bydelen og frivillige
organisasjoner. Flere har ment at det er ungdommene som
gjør at senteret oppleves som et utrygt sted, både for beboere, ansatte, kunder og andre som ferdes der. I perioder er det
lite ungdom og ganske rolig på senteret. I andre perioder har
urolighetene tatt seg opp og mange er veldig bekymret igjen.
Dette kan skifte på relativt kort tid, og er også delvis styrt av
årstider og vær.
Som følge av dette har bydelen gjennom tidene iverksatt en
rekke tiltak opp mot Romsås senter. Tiltakene har både vært
knyttet direkte til ungdommene og selve senteret, samt i form
av tverrfaglige møter og samarbeid. Ingen av disse tiltakene
synes å ha endret den nevnte bekymringssituasjonen betydelig. På et SaLTo- møte i 2014 ble situasjonen drøftet, og det ble
foreslått å gjennomføre en systematisk kartlegging for å finne
ut mer om bekymringene og ungdomsmiljøet rundt Romsås
senter. Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) ble valgt som
metode, og kartleggingsarbeidet ble påbegynt i 2014.

Kartleggingsprosessen, metoder og kilder
HKH- metoden
Metoden Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) er en analytisk
tilnærming til sosialfaglige problemstillinger. HKH har sitt opphav i Rapid Assesment & Response (RAR), et verktøy utviklet
av Verdens helseorganisasjon (WHO). Stiftelsen Bergensklinikkene har i samarbeid med Utekontakten i Bergen oversatt
og tilpasset modellen til norske forhold. Det er utarbeidet en
manual for opplæring i metoden (Mounteney og Leirvåg 2007).
Ved å benytte eksisterende data i kombinasjon med nye undersøkelser kartlegges det identifiserte problemområdet, parallelt
med at opplysninger om ulike instansers pågående innsats
innhentes.
Analyse gjennomføres ved metodetriangulering. Det innebærer at funn identifiseres på grunnlag av gjentatte treff i ulike
kildedata. Metodens pålitelighet baserer seg på kombinasjonen av ulike metoder og kilder innenfor samme kartlegging og
muligheten det gir til å kryssjekke mulige funn (Mounteney, J.

og Utne Berg, E. K., 2008). Metodens styrke er hurtig belysning
av ett eller flere problemområder, som kan følges opp med rask
og hensiktsmessig innsats knyttet til håndtering av problemet.
HKH-metoden er egnet for å kartlegge marginaliserte grupper, i
særlig grad miljøer og arenaer der hjelpeapparatet normalt har
lite innsyn. Målet med HKH er ikke vitenskapelig perfeksjon,
men å sikre kunnskap som kan legges til grunn for å foreslå
konkrete og gjennomførbare tiltak.

Behov/Forespørsel

Etablere referanse
eller styringsgruppe

Innledende
konsultasjon

Utvikle prosjektplan

Kartlegge
nåværende respons

Kartlegge problemet

Analyse av "hull"

Avsluttende
konsultasjon

Skrive rapport og
handlingsplan

Bydelens kartleggingsteam har bestått av fire ansatte fra
Oppsøkende team, fagkonsulent fra barneverntjenesten (skriver) og SaLTo- koordinator (prosjektleder). Veiledningen er gitt
av Yvonne Larsen og Runa Frydenlund fra Kompetansesenter
rus - Oslo. Kartleggingsperioden har gått fra august 2015 til
mars 2016.
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Metoder og kilder i kartleggingen
Innledende konsultasjon
Innledende konsultasjon blir gjennomført før selve kartleggingen starter. Dette er et møte mellom kartleggingsteamet
og aktører som har kunnskap om temaet for kartleggingen,
i vårt tilfelle om ungdom på Romsås. Målet med innledende
konsultasjon er å innhente informasjon og kunnskap om de
problemstillingene vi ønsker å belyse. Det er også tidspunktet
for å starte innhentingen av informasjon om pågående innsats.
Pågående innsats er de tjenestene som har tilbud eller tiltak
rettet mot kartleggingens målgruppe. Et formål med innledende konsultasjon er også å identifisere nøkkelinformanter
vi burde intervjue.
Innledende konsultasjon ble avholdt 8. september 2015 i Nærmiljøhuset på Romsås senter. I alt deltok over 30 personer på
dette møtet. Innledende konsultasjon ble gjennomført som kafédialog, og følgende spørsmål ble drøftet:
1. Hva kjennetegner ungdomsmiljøet som bruker
Romsås senter?
2. På hvilke måter skiller nåværende situasjon seg fra
ønsket situasjon?
3. Sett fra deres sted/tjenestested, hva tenker dere er
viktig å få belyst i denne kartleggingen?
Innhenting av eksisterende informasjon og litteratur
Det er utført mediesøk, årsrapporter, prosjektrapporter, statistikk og forskningsartikler er innhentet for å gi bakgrunnsinformasjon til kartleggingen, og for å underbygge funn.
Intervju med nøkkelinformanter
Det ble gjennomført 18 semistrukturerte intervjuer med nøkkelinformanter. Nøkkelinformantene er ansatte i ulike tjenester
og instanser og voksenpersoner som har kjennskap til, eller er
i kontakt med, ungdom som oppholder seg på senteret. Informantene representerer blant annet barneverntjeneste, NAV,
fritidssektoren og andre kommunale tjenester som frivillighetssentralen og hjemmetjenesten. Politi, vekterselskapet NOKAS,
skoler og ledelse av næringsvirksomheten på senteret ble
intervjuet. Av frivillige organisasjoner intervjuet vi Romsås velforening som har lokaler på Romsås senter. Videre i rapporten
blir nøkkelinformantene omtalt som «informanter/informantene».
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Målgruppeintervju
Det ble gjennomført ett semistrukturert gruppeintervju og to
individuelle intervjuer med ungdom i alderen 16-24 år. Det var
totalt åtte gutter i alderen 18-20 år som ble intervjuet. Alle ble
rekruttert gjennom tiltak i aktivitetsenheten i bydelen. De to
individuelle intervjuene ble rekruttert av Oppsøkende team
mens de var ute å jobbet med oppsøkende sosialt arbeid på
Romsås. Videre i rapporten blir ungdommene som ble intervjuet som representanter for målgruppen, omtalt som «ungdom/ungdommene».
Observasjon
Det ble gjennomført 15 oppsøkende økter med observasjon
på Romsås senter i perioden 21.08.15 - 14.11.15, til sammen 30
timer. Observasjonene er gjort på hverdager mellom kl. 09 og
22 og lørdager mellom kl. 14 og 22. Observasjonene ble gjennomført som både deltakende og ikke deltakende observasjon.
Når Oppsøkende team har vært til stede på Romsås senter for å
observere, har det variert om de har hatt kontakt med ungdom
eller ikke. Alle observasjoner er anonymisert og informasjonen
er behandlet konfidensielt.
Kartlegging av innsats overfor målgruppen
Informasjon om tiltak og tilbud til målgruppen ble innhentet
både i innledende konsultasjonsmøtet og i påfølgende intervjuer med nøkkelinformanter. Videre i rapporten blir dette
omtalt som «pågående innsats».
Avsluttende konsultasjon
Avsluttende konsultasjon er et møte med oppdragsgiver og
andre interessenter, hvor funnene fra kartleggingen legges
frem og diskuteres. Avsluttende konsultasjon ble holdt 8. april
2016. De fleste som deltok her, deltok også på innledende konsultasjon. Møtedeltakerne fikk anledning til å kommentere funnene og drøfte mulige forslag til tiltak.
Kartleggingens mål og målgruppe
Målet med kartleggingen har vært å få en oversikt over dagens
situasjon basert på de allerede nevnte bekymringene, samt å
få oversikt over den eksisterende innsatsen mot ungdom som
oppholder seg på senteret. Dette for å øke kunnskapen om ungdomsmiljøet, systematisere hvilke bekymringer som finnes og
hvilke tiltak/handling som mangler.

Sentrale spørsmål vi ønsket å få besvart var:
• Hvem er ungdommene som oppholder seg ved
Romsås senter?
• Hva gjør Romsås senter til et samlingssted? Hva gjør
ungdommene der?
• Hvordan er den helhetlige innsatsen rundt utfordringene på Romsås senter?
• Er det grunnlag for å være bekymret for ungdom som
oppholder seg på Romsås senter? I så fall, for hva og
i hvilken grad?

har valgt å presentere temaområdene hver for seg. Under hvert
område presenteres funn, pågående innsats, drøfting av funn
og en faktaboks som oppsummerer de mest sentrale funnene,
slik vi vurderer det. Spesielt for noen av temaområdene er at
funnene er delt opp i underoverskrifter, og på enkelte områder
har vi i tillegg funn knyttet til «ønsker og behov for fremtiden»
og disse er presentert i egne avsnitt. I kapittel fire oppsummeres funnene og ses opp mot kartleggingens målsetninger.
Forslag til handlingsplan med tiltak presenteres i kapittel fem.
Tiltakene som foreslås vurderes som gjennomførbare. Referanser oppgis i kapittel seks.

Målgruppen for kartleggingen er definert til: Ungdom i alderen 16-24 år som oppholder seg rundt2 Romsås senter. Kartleggingsteamet valgte denne målgruppen etter innledende
konsultasjon. Det kom også frem bekymringer knyttet til barn i
alderen 9-12 år, men de mest alvorlige episodene og bekymringene gjaldt den valgte målgruppen.
Når begrepet målgruppe er brukt i rapporten omtales den faktiske utvalgte målgruppen for kartleggingen. Ungdommene/
ungdommer refererer til de ungdommene som har blitt intervjuet som målgruppeinformanter. Kartleggingsteamet ønsker
å tydeliggjøre dette fordi ungdomsinformantene er rekruttert
gjennom bydelens lavterskeltilbud og er ungdommer som bor
på Romsås. Det er gjort en vurdering på at ungdomsinformantene er gode representanter for målgruppa, men det er ikke
ungdom rekruttert direkte fra Romsås senter.
Kartleggingen har fokusert på følgende temaområder hos målgruppen (ungdommene):
• skole/arbeid
• fritid
• helse
• rus
• kriminalitet
Hittil i rapporten er kapittel én presentert med kort beskrivelse av Romsås, Bydel Grorud og Romsås senter. I kapittelet
er det er også redegjort for bakgrunnen for kartleggingen som
inkluderer historikk, rykte, beskrivelse av nåtidens bekymringer for ungdommene rundt Romsås senter, og hvorfor bydelen
ønsket at en kartlegging skulle gjennomføres. Kartleggingsprosessen, metoder og kilder samt mål og målgruppe er også presentert. Kapittel to gir en presentasjon av pågående innsats.
Kapittel tre gjør rede for kartleggingens funn og drøfter disse. Vi

2 Med “rundt” menes utenfor hovedinngangene og heisene, ute på plassen foran 2-8, baksiden
ved frivillighetssentralen og utenfor butikkene på senteret.
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2. Pågående
innsats
Ungdommene som har bostedsadresse på Romsås eller annet
sted i Bydel Grorud har i utgangspunktet tilgang til alle kommunale hjelpetjenester for ungdom: fastlegetjeneste, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, barneverntjeneste, NAV
(sosialtjeneste, ESIS - Enhet for sysselsetting, integrering og
språk, jobbsjansen), pedagogisk- og psykologisk tjeneste og
psykiske helsetjenester gitt av seksjon psykisk helse. I tillegg
finnes spesialisthelsetjenester som barne- og ungdomspsykiatriske tjenester og voksenpsykiatriske tjenester for ungdom
over 18 år. Utover dette finnes flere tilbud og tiltak i bydelen
som kartleggingsteamet anser som relevante for målgruppen.
Av disse kan nevnes: Raven aktivitetssenter (Klubben), Ammerudklubben, Groruddalen Røde Kors Ressurssenter - en åpen
møteplass for alle fra 13 til og med 25 år, Romsås Idrettslag,

frivillighetssentralen og biblioteket. Stovner politistasjon har i
tillegg både et generelt og spesielt ansvar i bydelen ut i fra sitt
mandat som er: «å forebygge og motvirke kriminalitet og andre
forstyrrelser av den alminnelige orden og sikkerhet».
For enkelte av tjenestene er det kartlagt hva slags tilbud
disse har ovenfor ungdommene. Dette vil fremkomme under
hvert temaområde i neste kapittel under overskriften «pågående innsats». I drøftingen vil det kommenteres hvorvidt kartleggingsteamet opplever at tiltakene treffer kartlagte behov og
problemområder. Se også tabellen under for en uttømmende
oversikt over alle tiltakene som finnes. I denne er også butikker
og andre offentlige tjenester som benyttes av ungdommer på
Romsås, tatt med. Bydel Grorud grenser til Lillomarka og bydelene Stovner, Alna og Bjerke. Ettersom Bydel Grorud ikke har
videregående skoler, finner kartleggingsteamet grunn til å tro
at mange av ungdommene i bydelen går på videregående skole
i de andre nevnte bydelene. Romsås senter har forskjellige
butikker og spisesteder med ulike åpningstider. Eksempelvis
holder KIWI åpent hverdager mellom 07-23 og lørdager 09-21.
Mix holder åpent 07-22 på hverdager, lørdager 09-22 og søndager/helligdager kl. 10-22.

Eksisterende tiltak

Tiltak for hele
bydelen

Tiltak kun/
også for
Romsås

1.

2.etasje på Romsås – gratis samtale torsdager 14-15

X

2.

Romsås Idrettslag

X

3.

NOKAS vekterselskap på Romsås senter

X

4.

Biblioteket på Romsås

X

X

5.

Svømmehallen på Romsås

X

X

6.

Svømmehallen på Nordtvedt

X

X

7.

RAVEN aktivitetssenter – «Klubben»

X

X

8.

Søndagscafè- et tilbud for de mellom 18-25 år på RAVEN

X

X

9.

Frivillighetssentralen på Romsås senter

X

X

10.

Actic treningssenter

X

X

11.

Fastlegetjenesten

X

X

12.

Skolehelsetjenesten

X

X

13.

Helsestasjon for ungdom v/Grorud senter

X

X

14.

Barnevernstjenesten Grorud

X

X

15.

NAV (sosialtjeneste, ESIS – Enhet for sysselsetting, integrering og
språk), Jobbsjansen/søker’n

X

X
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Eksisterende tiltak

Tiltak for hele
bydelen

Tiltak kun/også
for Romsås

16.

PPT (pedagogisk – og psykologisk tjeneste)

X

X

17.

Avdeling for Psykisk helse (2 etg, LØKTA)

X

X

18.

Spesialisthelsetjenester – som barne- og ungdomspsykiatriske tjenester (BUP) og voksenpsykiatriske tjenester for ungdom over 18 år (DPS)

X

X

19.

Ammerud aktivitetssenter for ungdom under 18 år

X

X

20.

Kalbakken aktivitetssenter for ungdom under 18 år

X

X

21.

Groruddalen Røde Kors Ressurssenter v/Grorud senter for
ungdom 13-25 år

X

X

22.

Biblioteket på Kalbakken

X

X

23.

Stovner politistasjon;
samfunnsstraff og oppfølgingsteam
v/forebyggende avsnitt

X

X

24.

Ung i Arbeid

X

X

25.

Ung hjelper Eldre

X

X

26.

Bistand til sommerjobb (RUSKEN mm)

X

X

27.

LOS kontakt

X

X

28.

OT - kontakt (oppfølgingstjenesten

X

X

29.

RUSKEN/NAV i skolen

X

X

30.

Grorud Oppsøkende Team for ungdom 12-23.
Tilbud: HAP (Hasj Avvennings Programmet), CPU (Cannabis Programmet for Ungdommer), IO (individuell oppfølging) og lavterskelsamtaler

X

X

31.

ARA (Avdeling Rus og Avhengighet)

X

X

32.

Diverse idrettslag i bydelen, som blant annet basketball, innebandy,
kampsport mm

X

X

33.

Diverse religiøse foreninger/aktiviteter, Grorud menighet, det tamilske
hindutempelet Siyasubramanyar Alayam mm

X

X

34.

Diverse flerkulturelle foreninger/aktiviteter

X

X

35.

Diverse kulturelle aktiviteter som korps/teater/musikk mm

X

X

36.

Jafs gatekjøkken på Romsås senter

X

X

37.

Mix kiosk på Romsås senter

X

X

38.

T-banen på Romsås senter med direkte adgang til senteret

X

X

39.

KIWI dagligvarebutikk på Romsås senter

40.

Det finnes 3 skoler på Romsås. Bjøråsen skole har 5.-10. trinn. Svartjern
skole har 1.-4. trinn. Tiurleiken skole har 1.-7. trinn. Alle skolene har sosiallærer eller miljøarbeider. Det finnes ikke videregående skole i Bydel
Grorud.
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X

X

X

3. Funn og drøfting
Målgruppen: Hvem er ungdommene som
oppholder seg på og rundt Romsås senter?
Funn fra kartleggingen
Samtlige informanter og ungdommer som ble intervjuet, mener
at ungdommene som oppholder seg på og rundt Romsås senter hovedsakelig er flerkulturelle gutter i alderen 16–23 år.
Noen av informantene mente det var ungdom fra 15 til 25 år. En
ungdom skal være 14 år. Begrepet «flerkulturelle» ble benyttet
av informantene og ungdommene. Med «flerkulturelle gutter»
forstår kartleggingsteamet det som at de vi intervjuet mener
gutter som er født og oppvokst på Romsås/i Norge, og som har
en eller to foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn. I lys av den
mangfoldige befolkningsmassen i bydelen generelt og ellers
på Romsås vurderer kartleggingsteamet at dette funnet speiler
befolkningen.
Kartleggingsteamet finner grunn til å bemerke at det utelukkende er snakk om gutter som oppholder seg på og rundt
Romsås senter. Hva med jentene, hvor er de? Forskning viser at
jenter fra minoritetsfamilier ofte er mer hjemme, gjør mer lekser
og at sosial kontroll er strengere for jenter med minoritetsbakgrunn (Rosten, 2015). Funnet kan tolkes i lys av dette.
Når det gjelder antall ungdom i målgruppen spriker funnene.
Det svares alt fra to-tre-3 personer til 40 til 50. En av informantene gjentok at det ikke var observert ungdom på senteret det
siste året. Flere opplever at antallet varierer med hensyn til årstid, ferier og helger. Det ble ikke spesifisert eller spurt etter hva
som lå i variasjonen. Kartleggingsteamet vet derfor ikke om det
er flere eller færre ungdommer i ferier og helger, og om det er
et mønster i dette.
Alle de intervjuede ungdommene oppgir at de bor på
Romsås. Flertallet av ungdommene bor hjemme hos foreldrene,
men noen ungdommer er tilreisende fra nærliggende bydeler
som Stovner og Alna. Samtlige informanter har inntrykk av at
boligene er trangbodde, og at ungdommene er del av storfamilier. Noen av informantene legger til at familiene har dårlig

økonomi og at ungdommene, på grunn av plassmangel, ikke
kan ha venner på besøk. Ungdommene mener at trangbodd
heten varierer og at det kommer an på størrelsen på familien.
Ved flere enn to barn bor familier trangt, men generelt bor folk
bra, sier de. To av ungdommene sier at de har eget rom. I følge
Oslo kommunes statistikkbank er 14 prosent av boligene på
Romsås trangbodde etter rom per person. Boligmassen på
Romsås består av blokkleiligheter. Det er ingen eneboliger eller
rekkehus, med unntak av en liten rekkehuskjede som er forbeholdt seniorer.

Skole og arbeid

Oslo kommunes statistikkbank viser at 40-50 personer i målgruppen, det vil si ungdom i alderen 16-24 år bosatt på Romsås,
var uten sysselsetting eller på tiltak hos NAV i 2013. Av ungdom mellom 20 og 24 år har 36 prosent fullført grunnskolen
og 41 prosent har fullført videregående skole som høyeste
utdanning. 14 prosent har utdanning på universitet/høyskole.
I alderen 21-29 år har 46 prosent påbegynt videregående skole,
men ikke fullført etter fem år (Oslo kommunes statistikkbank
2015). I følge data fra «Ung i Oslo 2015» er det sosial status
som har størst betydning for ungdommenes utdanningsnivå og
skoleprestasjoner. Det vil si at de med høy sosial status skulker
skolen i mindre grad, får bedre karakterer og har større ambisjoner om å ta høyere utdanning. Sosial status har større betydning enn innvandrerbakgrunn på dette temaområdet.
Funn fra kartleggingen
De fleste informantene har store bekymringer for at frafall fra
videregående opplæring er en betydelig problematikk hos ungdommene, og mange mener det er få ungdommer på Romsås
som fullfører utdanning og skoleløp. Enkelte mener det er mellom 90 og 100 prosent av det de kaller «Romsåsgjengen» som
er «dropouts». «Dropout» er et begrep brukt av informantene.
Når det gjelder arbeid er informantene samstemte om at ungdommene mangler arbeid, men at de ønsker og er motivert
for en jobb. De tror hovedmotivasjonen til ungdommene for å
jobbe er å tjene penger. Enkelte påpeker at det kan være vanskelig å få jobb med rulleblad, og noen har observert mange
ungdom som «jobber med rus» på senteret og bruker Romsås
senter for å tjene penger. Kartleggingsteamet antar at det som
legges i «jobber med rus», er salg av narkotika.
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«...de må satse, være målbevisste, brenne
for det, sette seg inni det, jobbe hardt, ha
motiverende og kunnskapsrike folk rundt seg»

Ungdommene på sin side opplyser at de enten har fullført,
eller er i ferd med å fullføre videregående skole, eller er i jobb
på dagtid. Ingen oppgir høyre utdanningsnivå enn dette. De
som har fullført VGS og ikke har påbegynt høyrere studier, oppgir at de jobber deltid.
De færreste har opplevd, eller opplever, skole/jobb som vanskelig. For noen kan skolen være vanskelig i perioder når det
er mye skolearbeid å gjøre. En forteller noe om lav motivasjon
på grunn av andre fritidsinteresser, men fullførte allikevel. På
arbeidsplassen trives de, både med arbeidet og med kolleger.
Kartleggingsteamet ønsker å bemerke at ingen av ungdommene
oppgir å jobbe heltid, og vi vet ikke hva som er grunnen til det.
Pågående innsats
NAV ESIS er et sysselsettingstiltak for ungdom mellom 16 og 25
år som dokumentert står helt uten arbeid eller skolegang. ESIS
er et frivillig tiltak og de har ingen «tvangsmulighet»3 annet enn
at ungdom må møte opp på tiltaket «jobbsøker’n» dersom de
får utbetalt sosialhjelp. Tiltaket er ment som et sikkerhetsnett
da målet er at de fleste skal greie seg selv. ESIS oppsøker ingen.
Barneverntjenesten oppgir å ha godt samarbeid med ESIS når
det gjelder ungdom uten dagtilbud. Andre tiltak i bydelen er
Ung i arbeid, LOS, OT-kontakt, RUSKEN og NAV i skolen. Bydelen har tiltak knyttet til deltidsjobb som «ung hjelper eldre» og
bistand til å skaffe sommerjobb. Hos Frivillighetssentralen kan
en verve seg til frivillig arbeid noe som kan være positivt for
arbeidserfaring og en referanse videre.
I SaLTo handlingsplan er utsatte unge fra 18-22 år et innsatsområde hvor det skal jobbes for å utvikle gode samarbeids
modeller og rutiner. Frafall fra skole og arbeid, samt rus og kriminalitet drøftes i SaLTo samarbeidsforumet 16-22 år.
Behov og ønsker
Ungdommene ønsker seg bedre økonomi og mer støtte. Kartleggingsteamet tolker «støtte» som sosial støtte i form av råd,
veiledning og motivering for valg av videre skole og utdanning.
Ungdommene mener rådgiverne på skolene i større grad bør
motivere de «utenlandske» ungdommene til å ta studiekompetanse. De mener at mange blir rådet til å ta yrkesfag uten
hensyn til faktiske ønsker, evner og kompetanse. Kartleggings
teamet opplever at det kan finnes støtte for denne opplevelsen
i boken «Den delte byen» skrevet av Heidi Marie Kriznik. Under
arbeidet med boken møtte forfatteren ungdom som opplevde å
bli rådet til yrkesfag fordi de er etniske minoriteter.

De fleste ungdommene i kartleggingen er opptatt av å nå
målene de har satt seg for livet og fremtiden. Av mål nevnes:
bil, fast jobb, fin leilighet, kone/barn/familie, gifte seg, være
et godt menneske og bra leveforhold/levekår. For å nå disse
målene mener de selv at de trenger: «å satse, være målbevisste,
brenne for det, sette seg inni det, jobbe hardt, ha motiverende
og kunnskapsrike folk rundt seg». Informantene er samstemte
med ungdommene når det gjelder hva de tror ungdommene
ønsker seg. At ungdommene er i behov av å bli ivaretatt, få
tett oppfølging, veiledning, bli stilt krav til, få hjelp til bedre
selvbilde og ha gode rollemodeller nevnes av flere. I tillegg tror
samtlige informanter at ungdommene ønsker seg skole, jobb,
sysselsetting og fritidsaktiviteter. Én sier: «Alle drømmer om
bra jobb og et godt liv».
Drøfting av funn
På dette temaområdet er det avdekket betydelig sprik mellom
det informantene og ungdommene selv sier angående frafalls
problematikk og fullføring av videregående skole. Det er uvisst
for kartleggingsteamet om det er behov for nye tiltak på dette
området. Kartleggingen har ikke avdekket tiltak rettet mot ungdom som er i ferd med å droppe ut på grunn av manglende motivasjon og/eller alvorlig skolefravær. Selv om det ikke har blitt
avdekket som et problemområde for målgruppen i denne kartleggingen kan det, i henhold til Oslo statistikken for Romsås,
være hensiktsmessig å vurdere tiltak knyttet til dette. Når det
gjelder ønsker for fremtiden er informantene og ungdommene
mer samstemte.

OPPSUMMERING SKOLE/ARBEID
• Informantene er svært bekymret for «dropout»-problematikk, men ungdommene rapporterer ikke dette som en
utfordring.
• Informantene opplever at mange ungdommer mangler
jobb, men at samtlige er motivert til å få seg jobb og tjene
penger.
• Ungdommene ønsker seg mer støtte, bedre økonomi, å
tjene penger og å få seg jobb. De og har mål og fremtidshåp.

3 «Tvangsmulighet» er informantens ord. Kartleggingsteamet forstår dette som at tiltaket er frivillig og det er ikke mulighet til å påtvinge noen tiltaket med hjemmel i lovverk.
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Fritid
Med organiserte fritidsaktiviteter menes aktiviteter med medlemskap og deltakeravgift, hvor det er forventet at en deltar.
Med uorganisert fritidstilbud menes at en kan møte opp uten
å være forhåndspåmeldt, og at deltakelse ikke er forpliktende
på samme måte som for organiserte aktiviteter, samt at det ofte
er gratis å delta, som for eksempel fritidsklubber og Røde Kors
Ressurssenter.
Ung i Oslo 2015 fant at unge i østlige og sentrumsnære områder er de som minst er fornøyde med lokalmiljøet og har færrest
venner. Generelt sett er de uten innvandrerbakgrunn mer fornøyd med lokalmiljøet enn de med innvandrerbakgrunn. Det er
også markerte forskjeller mellom ungdom med høy og lav sosial
status, der de med høy sosial status er mest fornøyde. Grorud
er en av tre bydeler i Oslo hvor barn og unge tilbringer minst tid
hjemme (Ung i Oslo 2015).
Funn fra kartleggingen
Informantene ble ikke direkte spurt om fritidsaktiviteter, men det
kom frem gjennom andre spørsmål en bred enighet hos informantene om at tilbudet om fritidsaktiviteter for målgruppen er
mangelfullt. Enkelte informanter antar at ungdom også er ekskludert på grunn av negativ atferd og rus, og andre uttaler at det
handler om manglende økonomi til aktiviteter.
Ungdommene nevner ikke at de mangler fritidsaktiviteter.
Ungdommene sier de møter venner, trener, danser, spiser, prøver å nå målene de har satt seg. En oppgir at han bare sitter
foran PC, gjør av og til lekser eller hjelper pappa. Den samme
ungdommen oppgir dog at han også trener og henger med venner. Ungdommene har en oppfatning av at de fleste driver med
organiserte aktiviteter og nevner danseklasser, fritidsklubber,
musikkstudio og Søndagscafeen for de over 18 år. Ungdommene er opptatte av å trene, og de synes det er viktig å holde
seg i form. Ungdommene opplever at fritiden preges av et flerkulturelt samfunn, brorskap og samhold, hvor alle tar vare på
hverandre.
Romsås senter som møteplass og oppholdssted på fritiden
Både informanter og ungdommer gir beskrivelser av Romsås
senter som et naturlig og attraktivt sted for ungdommer å
møtes og oppholde seg på fritiden, da det har sentral beliggenhet. Flere informanter mener ungdommene er på senteret fordi
de mangler fritidsaktiviteter og kjeder seg. Andre informanter
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mener ungdom oppholder seg på senteret fordi det er lett tilgang på rusmidler der. En informant tror senteret gir en frihet på
grunn av manglende tilsyn fra voksne.
Ungdommene sier de bruker senteret som gjennomfart og
møtested. De tar heisen, handler mat, går på trening, er på
biblioteket og møter folk de har avtalt med. En uttaler: «Har et
godt forhold til de som jobber på Jafs. Henger på KIWI fordi de
har pene ansatte der.»
Pågående innsats
Raven aktivitetssenter og Røde Kors Ressurssenter har konkrete fritidstilbud til målgruppen. Raven aktivitetssenter (Klubben) på Romsås har tilbud til ulike aldersspenn og er åpent
onsdager (10-13 år), fredager (13-18 år) og søndager (18-25 år).
Raven tilbyr ulike aktiviteter innen musikk, sjakk, media/film og
foto, make up og unges cafe på søndager. Røde Kors Ressurssenter på Grorud senter er en åpen møteplass for alle fra 13 til
og med 25 år. Senteret har åpent mandag til torsdag fra 15-22
med ulike aktiviteter og tilbud. Åpen møteplass kan benyttes tirsdag-torsdag. Fokus på egen fremtid på mandager kan
hjelpe ungdom å velge utdannelse og yrke, bistå med jobbsøking og å finne bolig. Leksehjelp for ungdommer fra 8. klasse til
1. klasse VGS er mandag til torsdag fra kl 15-20. Senteret tilbyr
også gatemegling hvor ungdom får konkrete verktøy til å håndtere egne og andres konflikter på en ikke-voldelig og konstruktiv måte, på mandager kl. 18-21, og Møteplass for ungdom – en
mangfoldig sosialiseringsarena hvor ungdom fra ulike kulturer
og etnisiteter møtes, tirsdag-torsdag, kl. 15-22. En annen mulig
aktivitet for ungdom er Kulturarrangørene som ønsker dialog
med ungdom om arrangementer. Flere informanter mener ungdommene har vokst fra de ordinære tilbudene og at aktiviteter
legges ned.
Behov og ønsker
På spørsmål om fritiden gir ikke ungdommene uttrykk for at
det mangler fritidsaktiviteter, men på spørsmål om behov og
ønsker har de flere forslag: Søndagskaféen burde utvides og
ansette noen som kan lage mat. Romsås senter burde pusses
opp med flere butikker og utvalg, flere sitteplasser og butikker
på sentret, den gamle puben på Romsås senter burde rives, og
det burde heller bygges noe som kan brukes av ungdommene.
Forslag er nattklubb for ungdommer. Ungdommene ønsker seg
innendørsområder hvor de kan oppholde seg og henge på hverdagene ettersom det ikke er mange som kan ha mange venner

hjemme hos seg. Utover dette synes flere av ungdommene det
er viktig at man er med i et felleskap og er aktiv i noe.
Samtlige informanter mener det er behov for flere steder å
være, ting å gjøre og noe ungdommene kan engasjere seg positivt i på fritiden. Av forslag kan nevnes: flere åpne klubbkvelder
for ungdom med noen som kan jobbe spesifikt med de utsatte
ungdommene, gratis svømmehall og at idrettshallen burde være
åpen og gratis å leie for ungdommer.
Drøfting av funn
På dette temaområdet skiller svarene fra ungdommene seg
noe fra informantene, spesielt når det gjelder opplevd deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Kartleggingen av pågående
innsats synes å støtte at det er begrenset tilbud om organiserte
fritidsaktiviteter for målgruppen. Funnene fra Ung i Oslo 2015
står i kontrast til det denne kartleggingen har funnet, hvor ungdommene fremhever samholdet, brorskapet og det gode miljøet
på Romsås. En kan stille seg spørsmål om hva som spiller inn
i dette opplevde fellesskapet. Kan det være et fellesskap blant
ungdom tilknyttet senteret fordi de føler seg «utestengt» fra mye
annet? Utsagn fra enkeltungdom som «tøft miljø, man må kunne
tilpasse seg», og en annen som fortalte at han i oppveksten hang
med folk utenfor Romsås, fordi det var vanskelig å sosialisere
seg til de tøffe folka på Romsås, kan støtte en slik hypotese.
Kartleggingen tyder på at ungdommene er mer ute enn
hjemme hos hverandre. Dette finner gjenklang i «Ung i Oslo
2015». Kartleggingsteamet mener det kan ha sammenheng med
opplevd trangboddhet og kan også forklares med at hjemmet,
i noen kulturer, er et fristed for de voksne, særlig i de kulturene
hvor kvinnene dekker seg til i offentligheten.

OPPSUMMERING FRITID
• Informantene mener tilbudet om fritidsaktiviteter for
målgruppen er mangelfullt.
• Ungdommene rapporterer ikke mangel på fritidsaktiviteter, men har likevel flere konkrete ønsker når de blir
spurt.
• Miljøet rundt senteret oppleves av ungdommene som
tøft.
• At senteret er sentralt gjør at ungdom møtes og oppholder seg der.
• Ungdommene er mer sammen ute enn hjemme hos
hverandre.

Helse
Ung i Oslo 2015 slår blant annet fast at omfanget av psykiske
helseplager er større i Oslo enn i resten av landet. Samtidig
viser undersøkelsen at det er betydelige geografiske forskjeller
innad i byen. Forskjellene er systematiske, og de følger langt på
vei de sosioøkonomiske og historiske skillelinjene i byen. Det er
flere unge med lav sosial bakgrunn som plages sammenliknet
med høy sosial bakgrunn.
Funn fra kartleggingen
Informantene ble kun stilt spørsmål om psykisk helse. Ungdommene ble spurt om både fysisk og psykisk helse. Ungdommene opplever helsen sin som bra. De prøver å holde seg
i form og trene. Når det gjelder bruk av lege, oppgir alle at de
har fastlege. Alle synes det er dyrt å gå til legen. Én sier at han
ikke orker å bruke penger på å gå til fastlegen. En annen sier
at han går til sin fastlege én gang i året. Prisen burde senkes
mener de. En uttaler at: «Hvis legen sier at det er ok, så er alt
ok». En annen oppgir at han snakker med venner om kjærlighet.
«Mamma» er en person som har høy tillit blant flere når det
kommer til helsespørsmål. En oppgir at han blir godt passet på
av sin mor. En annen sier at «mamma er min lege». Informasjon
om psykisk helse er noe vanskelig å få frem i intervjuene med
ungdommene, til tross for at det spørres direkte om dette. Noen
ungdommer snakker med ansatte på fritidsklubben, søndagscafeen og familie eller venner hvis de er triste og har det tøft.
Andre oppgir at de har noen å snakke med, men ikke hvem.
Informantene har inntrykk av at ungdommene generelt har
det bra. At de er fulle av energi, og at de kunne ha behov for
positive aktiviteter og veiledning for å få utløp for all energien. Flere av informantene har inntrykk av at psykisk helse
er et tabubelagt tema blant ungdommene, og at det er myter
om psykiske vansker, samt noe manglende bevissthet ovenfor
egen psykisk helse. En del av informantene har likevel inntrykk
av at ungdommene liker å prate om det meste, bortsett fra rus
og kriminalitet. I følge de samme informantene sliter enkelte
ungdom med psykiske vansker, for eksempel ulike former for
press, depresjon, sinne, fortvilelse og bekymring for egen fremtid og økonomisk situasjon.
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«Guttene får mye av skylden for alt som
foregår her. Men problemet ligger dypere
ettersom det er eks-rusmisbrukere som bor
i leilighetene og selger dop til ungdommen»

Pågående innsats
Helsestasjon for ungdom (HFU) holder til på Grorud helsestasjon i Bergensveien 4 på Grorud, og er et gratis tilbud for unge
mellom 13 og 23 år. Helsesøster og psykolog er til stede hver
onsdag mellom 14 og 16. Det er ikke nødvendig å bestille time
på forhånd. HFU kan for eksempel hjelpe med spørsmål knyttet til seksualitet, prevensjon og kjønnssykdommer, angst og
depresjon, helse og kosthold, forhold til mat og kropp, rusproblemer, problemer hjemme, med kjæresten eller venner, skoleeller jobbproblemer, det å vokse opp i to kulturer og andre
bekymringer de unge måtte bære på.
Helsestasjon for ungdom er et tiltak som i liten grad benyttes. Det er gjennomsnittlig ett besøk til helsesøster per gang.
Psykologen har ikke hatt henvendelser siden høsten 2015.
Gjennomgående tema er graviditetstesting og kjønnssykdommer. Det har også vært ungdom innom som sliter med angstproblematikk, selvbilde og depresjon, men det var før høsten
2015.
Fastlegeordningen er gratis for barn opptil 16 år og ved psykoterapeutisk behandling er det gratis frem til 18 år. Bydelens
Oppsøkende team er tilgjengelige for samtaler på lavterskelnivå
og kan sette ungdom i kontakt med andre instanser når det er
nødvendig. Utover disse tiltakene finnes flere andre instanser
som kan hjelpe ved psykiske vansker og lidelser, som BUP, DPS,
tiltaket 2. etasje og barneverntjenesten. Disse krever enten henvisning eller vedtak. De fleste betinger samtykke, noe som ofte
ikke foreligger hos målgruppen. Dette kan ha sammenheng med
at temaet psykisk helse kan være tabubelagt.
Drøfting av funn
Informantene og ungdommene er relativt samstemte når det
kommer til helse og gir uttrykk for at ungdommene generelt har
det bra. Selv om det var noe utfordrende å få informasjon om
psykisk helse fra ungdommene, synes det som de fleste vi intervjuet har noen å snakke med hvis de er triste og har det tøft.
Kvalitet på relasjonen og trygghet synes å spille en sentral rolle
for om ungdommene snakker om det som plager dem. Enkelte
informanter tror psykisk helse er tabubelagt, noe som ikke nevnes av ungdommene. Kartleggingsteamet finner det interessant
at Helsestasjon for ungdom i svært liten grad blir benyttet, og
heller ikke blir nevnt av ungdommene som et aktuelt tilbud knyttet til spørsmål om helse. Det kan hende ungdommene ikke er
kjent med tilbudet eller at det oppleves lite relevant.

OPPSUMMERING HELSE
• Ungdommene opplever sin fysiske helse som bra.
• Ungdommene har noen å snakke med om de er triste
og har det tøft. Kvaliteten på relasjonen synes å være
betydningsfull.
• Informantene mener psykisk helse er noe tabubelagt
og at enkelte ungdom sliter med psykiske vansker som
depresjon, sinne og fortvilelse.
• Helsestasjon for ungdom blir i svært liten grad benyttet.

Rus
Funn fra kartleggingen
Opplysninger og meninger relatert til rustematikken kom frem
gjennom ulike spørsmål til informantene. For eksempel når de
ble spurt om bekymringer, behov og hvordan deres tjeneste blir
påvirket av målgruppens tilstedeværelse på senteret. Det er
kun ett spørsmål i intervjuguiden som går direkte på rus og det
lyder slik: «Hvilke tanker/observasjoner har du gjort deg i forhold til ungdomsmiljøets forhold/holdninger til rus?». Gjennom
disse spørsmålene kom det frem stor variasjon i hva informantene definerer og assosierer med begrepet «rus». Det nevnes
blant annet alkohol, øl, sprit, snus, sigaretter, hasj, cannabis,
joint, narkotika, dop og piller. Én har funnet sprøyter.
Samtlige informanter sier at det forekommer rus på Romsås,
først og fremst på Romsås senter, og dernest i skogområdene
rundt. Alle nevner cannabis, hasj og alkohol som de vanligste
rusmidlene på Romsås senter. Noen opplever også at det brukes en del piller. Andre opplever at der er mindre alkohol og mer
hasjrøyking. Noen informanter er kjent med at enkelte pasienter, som er deres brukere, er redde på grunn av narkogjeld.
Informantene opplever at rusbruk er tabubelagt i Groruddalen.
Ungdommene oppgir at brukere av ulike rusmidler er fra 13
år og oppover, og folk som er 40 år og oppover. Kartleggingsteamet vet ikke hvilke rusmidler de mener. Det kan virke som de
knytter rusbruk til et aldersintervall av unge ungdommer og
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dernest voksne over 40. Brukerne oppgis å være «vanlige folk»,
folk som har gått på skole og folk som har droppet ut. Kartleggingsteamet vet ikke hva ungdommene mener med «vanlige
folk». Ingen av ungdommene oppgir at de bruker rusmidler selv.
De sier de ikke har noe med det å gjøre, har null problemer med
det og har aldri prøvd det. De uttaler at det er greit at andre gjør
det om det er for å tilpasse seg.
Åpenlyst og aktivt salg, kjøp og bruk
Det er en felles oppfatning blant ungdommene og informantene
om at det er lett å få tak i rusmidler på Romsås senter, og at det
foregår åpenlyst salg, kjøp og bruk. Enkelte av informantene
mener omsetningen er stor, men at det går i perioder. Kartleggingsteamet vet ikke hva slags perioder det er snakk om.
Både eldre personer, ungdom og etablerte rusmisbrukere fra
de kommunale boligene er observert i kjøp- og salgsituasjoner
utenfor Romsås senter. En gruppe informanter uttaler at det er
ungdom som bruker og styrer salg av hasj/cannabis på senteret. Noen informanter har kjent sterk cannabislukt i tunnelgangen på T-banen. De vet at cannabis er blitt brukt på en skole og
et barnehageområde ved Romsås senter. Andre har observasjoner av ungdom som har rullet «joint» på kiosken MIX. Beruset ungdom er også observert. Det er observert ungdom fra
andre bydeler som kjøper og bruker narkotika på senteret. En
informant tror ikke de som selger «dop» kommer fra Romsås,
og oppgir som grunn at ungdommene ikke ønsker å gjøre slikt
i eget lokalområde.
Noen informanter har vært opptatt av at ungdom som henger sammen i grupper på senteret kan gi inntrykk av det begås
ruskriminalitet. Andre har påpekt at personer kan observere
det samme, men tolke ulikt hva som faktisk skjer.
Holdninger til rus
Ungdommene har ulike holdninger til rusbruk. En ungdom
sier at «man bruker rus fordi man er dum og vil tøffe seg for
andre». Andre tror gutter prøver å få jenter til å ta det for å få
dem «gira». «Ruser du deg kommer du til paradiset, alle snakker godt om det», er det en som uttaler. Enkelte tror det fjerner
stress og er avslappende. Noen mener at det er godt, men dårlig. Rus beskrives ikke av ungdommene som en avhengighet,
men som et aktivt valg.
Informantene har inntrykk av at det er lav terskel for bruk
av rus hos ungdommene, at ungdommer tror at rus/cannabis
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ikke er farlig, og at å røyke hasj ikke er det samme som å ruse
seg, men at alle gjør det. Noen informanter har en oppfatning
om at ungdom synes det er kult og moro, og at de er ganske
glade i rus. En informant tror at populærkulturens forherligelse
av rusbruk i stor grad påvirker og opprettholder positive holdninger til rus blant ungdom, og uttrykker bekymring rundt det.
Informanten snakker da om sangtekster og musikkvideoer av
berømte popstjerner som tydelig synger om og viser bruk av
illegale rusmidler.
Pågående innsats
Det eksisterer flere tiltak for å forbygge, fange opp og hjelpe
rusrelatert problematikk, både på lavterskel- og indisert nivå.
Forebyggende avsnitt i politiet og vekteren fra NOKAS har
innsats i direkte tilknytning til senteret. Politiet patruljerer på
Romsås senter fem ganger om dagen. NOKAS har utvidet vekterens dagvakt som nå starter kl. 13 fremfor senere på ettermiddagen. Vekteren har fått mandat til å bortvise folk som driver
med uønskede aktiviteter på Romsås senter. Fritidsklubben
Raven tilbyr rusfrie møteplasser og aktiviteter. Oppsøkende
team har instruktører i hasjavvenningsprogrammet HAP, som
er et avvenningsprogram for unge med cannabisavhengighet
eller cannabisrelaterte problemer. Avdeling rus og avhengighet (ARA) er et frivillig rustiltak som tar inn pasienter fra 15 år.
Videre tilbyr barneverntjenesten tiltak i ulike kategorier. Både
politiet og barneverntjenesten opplyser at det mottas svært få
bekymringsmeldinger om rus.
Drøfting av funn
Det kan synes som det delvis eksisterer en positiv/bagatelliserende holdning til rus blant enkelte ungdom, selv om ungdommene som er intervjuet sier de ikke har, eller har hatt, noen
befatning med rus.
Kartleggingen har funnet et tydelig gap/hull knyttet til dette
temaområdet. Både politiet og barneverntjenesten informerer om at de mottar generelt få meldinger om rus. Dette står
i relativt stor kontrast til at samtlige informanter og ungdommer
opplever at det er lett å få tak i rusmidler på senteret, at det
foregår åpenlys og aktiv salg, kjøp og bruk, samt bekymring
om at ungdom styrer salget av cannabis på senteret. Enkelte
informanter frykter at ungdom blir rekruttert til tyngre miljøer
av andre personer på senteret. Romsås senter 8 blir omtalt som
«rusblokka». Flere mener ungdommene trenger tett oppfølging

og veiledning knyttet til rus og nettverk. Hvordan kan vi forstå
dette? Blir ikke de som observerer rusbruk/kjøp/salg blant ungdom bekymret? Treffer ikke tiltakene? Er rus en så omfattende
problematikk som det kan synes i kartleggingen? I kartleggingen kommer det heller ikke frem hvilke rusmidler som gjelder
ungdom og hva som gjelder for de eldre brukerne og pasienter
på senteret. Finnes dette skillet?

OPPSUMMERING RUS
• Det er enighet blant informantene og ungdommene om
at det er lett å få tak i rusmidler på senteret og at det foregår åpenlys og aktiv salg, kjøp og bruk.
• De vanligste rusmidlene blant ungdommene er hasj,
alkohol og cannabis.
• Ungdommenes holdning til rus/cannabis er varierende,
men i liten grad negativ.
• Ingen av ungdommene oppgir å bruke rusmidler.
• Svært få bekymringsmeldinger til barnevern og politi er
knyttet til rus.

Kriminalitet
«Den største trusselen på Romsås er politiet og hundene deres.
Politiet må bli fjernet fra Romsås, de kommer bare fordi Romsås
har dårlig rykte» (sitat fra ungdom).
Funn fra kartleggingen
Samtlige informanter opplever at det forekommer kriminalitet
på og rundt Romsås senter. Flere av informantene forteller at
ungdom driver mange ulike typer kriminalitet som ran av eldre
og syke, hærverk, tyveri, trusler, naskeri, bedrageri, svindel,
familievold/vold/slåssing, dopsalg, utpressing, innbrudd, okkupering av leiligheter, tagging og angrep på funksjonshemmede.
Noen av ungdommene forteller at det var mye kriminalitet
på Romsås før, men ikke nå. Da var det i form av store slåss
kamper mellom folk fra andre steder og folk fra Romsås,
opptil 40 mennesker i hver gjeng. Andre sier at kriminalitet
forekommer, men at de ikke har observert noe. En ungdom sier
at det ikke forekommer ofte, men kanskje litt. Denne ungdommen sier at: «Man må passe på, man veit aldri hva folk har vært
gjennom og man derfor må passe på, slik at det ikke blir bråk».
Også blant informantene er det usikkerhet om hvor mye kriminalitet som egentlig foregår. Noen tror det er en del, og opplever at ungdommene er glad i kriminalitet og er uredd politiet
da de ennå ikke har blitt tatt. Andre mener det er mindre nå enn
tidligere, og tror at selve «gjengen» kan virke skremmende og
truende på grunn av utagerende atferd. Enkelte av informantene opplever at det er mindre hærverk på senteret nå enn tidligere, men at det går i perioder. Den grovere typen kriminalitet
antas å være relatert til gjeld og penger.
Flere informanter erfarer at beboere på senteret er utrygge.
Av instanser som kjenner godt til ungdomsmiljøet på Romsås,
har enkelte stor bekymring for rekruttering av yngre ungdom til
ulik kriminalitet og radikal ekstremisme. Rapporter om status
for noen år tilbake dokumenterer at det til tider var tung kriminalitet, inkludert rus, på Romsås senter. Ifølge informasjon fra
politiet er alderen på de unge som begår kriminalitet 18-22 år.
Få av disse har begått alvorlige lovbrudd, men enkelte av de
unge har stort volds- og kriminalitetspotensial. Flere av informantene tror ikke ungdommene ønsker å begå kriminalitet,
men at det skjer impulsivt og at de ikke forstår konsekvensene
av egne handlinger.
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«Føler gruppen har blitt sviktet fra ulike
instanser. Ingen samkjører i samarbeidet»

Kartleggingsteamet vil presisere at det ikke er kjent hvilke
ungdommer informantene henviser til, men antar at det er ungdommer som tilhører alderen i den utvalgte målgruppen. Det er
også ukjent om noen av disse er ungdommene ble intervjuet.
Ungdommenes forhold til politiet er delt. Noen opplever
politiet som rasister og beskriver forholdet som dårlig. Disse
har inntrykk av at politiet kun er på Romsås grunnet områdets
dårlige rykte, og at man blir stoppet og/eller ransaket hele tiden
uten grunn. Enkelte opplever at politiet skremmer folk unødvendig. Andre opplever forholdet til politiet som bra, og sier at
politiets tilstedeværelse har ført til mindre kriminalitet og slåssing på Romsås. De mener politiet er der for å beskytte deg, at
de prøver å få Romsås i balanse, holder kontroll og tar vare på
folk. Enkelte av informantene har inntrykk av at politiets tilstedeværelse gjør at kriminaliteten flytter seg fra Romsås senter til
skogen og områdene rundt.
Pågående innsats
Det eksisterer tiltak i bydelen for å forbygge og fange opp kriminalitet. Politiet og vekteren fra NOKAS har direkte innsats
mot kriminalitet på senteret. NOKAS bortviser ungdom ved
mistanke om kriminalitet. NOKAS bekrefter at uro og ungdomsgrupperinger går i bølger. Det er per mars 2016 mer ungdom
på senteret, flere tilfeller av kriminalitet og politiet er oftere på
senteret. Tilstedeværelsen av politi brukes som forebyggende
tiltak gjennom å opprettholde frykten for å bli tatt. Politiets
alternative straffereaksjoner, samfunnsstraff og ungdomsstraff
er andre tiltak. Securitas og boligbyggkontakten benyttes når
det skjer kriminalitet i boligene og 2. etasje. Bydel Grorud har
tiltak på indisert nivå gjennom tiltak i barneverntjenesten, men
opplever det utfordrende å komme i reell posisjon i de mest
alvorlige sakene. Av lavterskel- og forebyggende tiltak vurderes
klubbene og Oppsøkende team som kriminalitetsforebyggende
tiltak. I følge politiet blir få saker som omhandler kriminalitet på
Romsås senter anmeldt.

og unødvendig skremming. På samme måte som for rus er det
få lovbrudd som blir anmeldt. Noen informanter tror mang
lende anmeldelser kommer av frykt for eventuelle etterspill.
Enkelte opplever at ungdommene truer folk til taushet, mens
andre er usikre på om all kriminaliteten som snakkes om er realistisk. Det kan uansett synes som om en del av kriminaliteten
som oppleves på Romsås ikke blir grepet tak i. Det er uvisst
hva dette skyldes, men på samme måte som på temaområdet
rus har kartleggingen avdekket et gap mellom opplevd og rapportert problem og respons.

OPPSUMMERING KRIMINALITET
• Det er bred enighet blant informantene og ungdommene om at kriminalitet forekommer på Romsås senter.
• Det er usikkerhet knyttet til omfang og type kriminalitet.
• Få anmelder kriminalitet som blir observert på Romsås
senter.
• Ungdommene har et ambivalent forhold til politiet.
Informanter er bekymret for rekruttering av yngre ungdom
til ulik kriminalitet og annen risikoatferd.

Drøfting av funn
Det er bred enighet blant informantene og ungdommene om at
kriminalitet forekommer på Romsås senter. Det er også enighet
om at omfanget er usikkert. Kartleggingen fant at tilstedeværelse av politi brukes som et forebyggende tiltak gjennom å
opprettholde frykten for å bli tatt. Det kan være dette ungdommene har oppfattet som tilstedeværelse grunnet «dårlig rykte»
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Helhetlig innsats ovenfor ungdomsmiljøet
rundt Romsås senter
Funn og drøfting
Et av spørsmålene til informantene gikk på tanker om den
helthetlige innsatsen ovenfor ungdomsmiljøet rundt Romsås
senter. Svarene peker seg ut gjennom å være svært enhetlige.
Samtlige mener det er ingen, mangelfull eller ukjent helhetlig
innsats. Det pekes på at dersom det finnes noe helhetlig, bør
dette gjøres kjent blant både aktører og ungdommene. Flere
opplever også at det mangler langsiktighet i de tiltakene som
gjennom tidene har vært forsøkt, og at det er et problem. Det
blir vanskelig å vurdere om tiltak virker når de er midlertidige.
På dette området kommer det tydelig frem at flere informanter og ungdommer opplever at det er mangfoldige utfordringer
på Romsås senter, og at senteret skiller seg ut i negativ forstand på Romsås. Det gjentas at ryktet til Romsås senter er
svært dårlig. En ungdom sier: «Dritkjedelige butikker der. Døde
mennesker der. Alle NAV-er. Ja, selvfølgelig, du ser det selv».
Flere informanter påpeker at det er like mange voksne mennesker som er en utfordring på senteret, og at sammensetningen
i boligene er veldig belastende for miljøet. Med sammensetning
menes eldre med kols, gamle alkoholikere, sykehjemspasienter,
rusmisbrukere i flere aldre, ungdom, mennesker med psykiske
problemer og folk som bedriver kriminalitet. Informanter etterlyser at det gjøres noe slik at det oppleves hyggelig å være på
senteret.
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OPPSUMMERING HELHETLIG INNSATS
• Samtlige informanter mener det er ingen, mangelfull
eller ukjent helhetlig innsats knyttet til senteret.
• Lite langsiktighet i tiltakene som har vært forsøkt.
• Informanter og ungdommene opplever senteret som
kjedelig og lite hyggelig.
• Sammensetningen av mennesker tilknyttet senteret
skaper et mangfold av utfordringer.

4. Oppsummering
Kartleggingen viser at ungdommene som oppholder seg på og
rundt Romsås senter hovedsakelig er flerkulturelle gutter i alderen 16-23 år. Flertallet bor hjemme hos foreldrene på Romsås.
Det er betydelig sprik mellom informantenes og ungdommenes
mening om temaområdet skole/arbeid. Informantene har stor
bekymring for at ungdommene står utenfor skole og arbeid,
mens samtlige ungdommer oppgir at de enten er aktive med
skole eller deltidsjobb. Når det gjelder fritid, er det bred enighet hos informantene om at tilbudet om fritidsaktiviteter for
målgruppen er mangelfullt. Også her er det sprik i forhold til
det ungdommen gir inntrykk av. De driver med organiserte
aktiviteter. Kartleggingen av pågående innsats støtter at det
er begrenset tilbud om organiserte fritidsaktiviteter for målgruppen. Romsås senter er et naturlig sted for ungdommene å
oppholde seg på fritiden, og senteret benyttes som møteplass
da det er sentralt. Ungdommene ønsker seg innendørsområder der de kan oppholde seg og henge på hverdagene, ettersom det er mange som ikke kan ha venner hjemme hos seg.
Ungdommene opplever helsen sin som bra. Nøkkelinformantene har det samme generelle inntrykket. Psykisk helse er noe
vanskelig å få frem informasjon om i målgruppeintervjuene.
Flere tror temaet er tabubelagt. Det er lett å få tak i rusmidler på Romsås senter og det foregår åpenlyst og aktivt salg,
kjøp og bruk. Både eldre, ungdom og etablerte rusmisbrukere
er observert i kjøp- og salgssituasjoner utenfor Romsås senter.
Cannabis, hasj og alkohol oppgis å være de vanligste rusmidlene. Ingen av ungdommene oppgir at de bruker rusmidler. Det
eksisterer flere tiltak for å forebygge, fange opp og hjelpe de
som sliter med rusrelatert problematikk.

Samtidig er det tydelige gap knyttet til temaområdet rus. Det
kommer tydelig frem at det forekommer kriminalitet på og
rundt Romsås senter. Omfanget er imidlertid usikkert og det
går i perioder. Det er få saker som omhandler kriminalitet som
blir anmeldt, på tross av at enkelte mener omfanget er betydelig. Et gap mellom opplevd og rapportert bekymring er også
tydelig her. Et temaområde hvor informantene er svært enige er
spørsmålet om helhetlig innsats ovenfor ungdomsmiljøet rundt
Romsås senter som beskrives som totalt fraværende.
Som en konklusjon på kartleggingen vil vi si at målsetningen
med å samle bekymringer og få bedre oversikt over den eksisterende innsatsen mot ungdom som oppholder seg på Romsås
senter er oppnådd. Spørsmålene vi stilte innledningsvis opplever vi at er besvart. Samtidig har kartleggingen funnet markante
sprik på samtlige temaer, og bekymringsfulle områder. Slik sett
har kartleggingen ført til nye spørsmål omkring hva som er det
egentlige omfanget av skolefrafall, arbeidsledighet, rus og kriminalitet i ungdomsmiljøet rundt Romsås senter. Flere av informantene mener det er senteret i seg selv, og sammensetningen
av mennesker med ulik alder, problematikk og livssituasjon
som er den største utfordringen på og rundt senteret heller enn
tilstedeværelse av ungdom. Kartleggingsteamet mener det er
grunn til å tro at disse informantene kan ha rett. Det er, ut fra
funnene, vanskelig å si om det faktisk er reelle bekymringer for
ungdommene, eller om det er generelle bekymringer knyttet til
sosiale problemer og levekår Romsås senter står ovenfor.
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5. Forslag til handlingsplan
På bakgrunn av funnene i kartleggingen anbefaler kartleggingsteamet tiltakene som går frem av handlingsplanen. Ingen av de foreslåtte tiltakene krever finansiering utover eksisterende ressurser i etablerte tjenester som Oppsøkende team, helsestasjon og SaLTo.
Når det gjelder tiltak seks er det mulig det er hensiktsmessig å søke supplerende prosjektmidler.

HANDLINGSPLAN
Mål

Tiltak

Ungdom i
målgruppen
gjennomfører
videregående
opplæring eller
har annen sysselsetting på dagtid.

1. ”Framtida Di”

Ungdom i målgruppen benytter
bydelens lavterskel helsetilbud.

2. «Ungdomshelsa»

Ungdommene får
større bevissthet
og mer kunnskap
om årsaker og
konsekvenser av
barne og ungdomskriminlitet i
lokalsamfunnet.

3. Rus- og kriminalitetsforebygging

Utvikle et målrettet og tilpasset kurs til målgruppen.
Kurset vil ha fokus på jobb, skole og fremtid. Det vil
være temabaserte samlinger med fokus på blant
annet psykisk helse, mestring, holdninger, kriminalitet
og rus.
Samarbeidspartnere vil inviteres inn for de ulike
temaene.
Kurset holdes på Raven eller Romsås senter.

Informasjon om tilbud og avtabuisering av psykiske
vansker som tema.
«Helsestasjon for ungdom» gjøres kjent og synlig og
gjøres tilgjengelig på undommens arena.

1. Kriminalitetsforebyggende innsats inn mot ungdomstrinnet på Bjøråsen skole. Innsatsen skal rettes mot
både elever og foreldre.
Skole, fritid, politi og SaLTo koordinator skal utarbeide
et temabasert skoleforedrag. Denne innsatsen skal
bygge på foredrag og dialogmetoder.
2. Hasjavvenningsprogrammet (HAP)
Ungdom med erkjent rusbruk, får tett oppfølging og
individuell veiledning knyttet til eget rusbruk og valg
av sosialt nettverk.
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Ansvar
Oppsøkende
team.

Når
Oppstart
høsten 2016.
Evalueres
høsten 2017.

Helsestasjon med
støtte
fra Oppsøkende
team.

Oppstart
høsten 2016.

SaLTokoordinator,
sammen
med skole,
politi og
aktivitetsenheten

Oppstart
høsten 2016.

Oppsøkende
team

Evalueres
sommer 2017.

Evalueres
sommer 2017.

Mål

Tiltak

Ansvar

Når

Lovbrudd og
kriminalitet blir
anmeldt.

4. SaLTo Romsås senter

SaLTokoordinator.

Oppstart
september
2016.

Det etaberles et fast SaLTo forum. deltakere i dette
nettverket vil være representanter fra politi, skole,
bydelen og Romsås senter.

Evalueres
høsten 2017.

Nettverket utarbeider felles rutiner vedrørende avdekking, og anmeldelse, av kriminalitet, samt håndtering
av bekymring for ungdom.
Ungdommene på
Romsås er stolte
av bydelen sin og
opplever en tilhørighet til bydelen.

5. Romsås Råd for ungdom

Ungdom i målgruppen opplever
et variert tilbud
av aktiviteter
som treffer deres
interesser.

6. Kulturbegivenhet

Ungdomsmedvirkning.
Opprette et råd for ungdom tilknyttet Romsås for å
delta i utviklingen av Romsås og Romsås senter med
hensyn til begivenheter, tilbud m.m.

Ungdom tilbys å arrangere av en årlig ungdoms
begivenhet på senteret. Dette vil foregå i samarbeid
mellom the Raven, kulturarrangørene på Romsås og
ungdom fra Romsås.

Ungdomsrådet
med støtte
fra Oppsøkende
team.

Oppstart
høsten 2016.

Kulturarrangørene i samarbeid med
The Raven.

Dette tiltaket
krever prosjektpenger.
Det vil søkes tilskuddsmidler til
å kunne starte
dette tiltaket.

Evalueres
sommer 2017.

Det utformes
og sendes søknader høsten
2016.
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