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Majorstua er et travelt knutepunkt i Oslo vest som mange tusen mennesker daglig 
besøker. For noen oppleves Majorstuaområdet som flyktig – kun som et stopp på veien 
til og fra jobb eller mellom steder. Samtidig er Majorstua nærområdet, skoleveien og 
værestedet for mange barn og unge. For de vestlige bydeler har det vært et ønske om å 
undersøke nærmere hvem disse ungdommene er, og hva de mener om sitt valgte være-
sted eller nærmiljø. Hvordan vi kan få ungdommene i tale for å få vite mer om  hvordan 
vi kan utvikle gode og robuste ungdomsvennlige tjenester.

Gjennom HKH-kartleggingen ønsker vi å undersøke nærmere områdets betydning, 
 utfordringer og muligheter med fokus på ungdom som ferdes på tvers, via og er sammen 
på Majorstua. At fire bydeler går sammen og gjennomfører en slik kartlegging er unik i 
både Oslo-sammenheng og på landsbasis. HKH gjennomføres som et SaLTo Oslo vest 
samarbeid. 

Vi vil rette en stor takk til Velferdsetaten ved Korus Oslo og Uteseksjonen for  opplæring 
og veiledning ved Pål Grav og Yvonne Larsen. 

For SaLTo Oslo vest styringsgruppen 
Odd Rune Andersen, bydelsdirektør Bydel Frogner 
Marie Anbjørg Joten, bydelsdirektør Bydel Ullern
Øyvind Henriksen, bydelsdirektør Bydel Nordre Aker 
Elisabeth Vennevold, bydelsdirektør Bydel Vestre Aker

Forord
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Denne rapporten gir innsikt i ungdomsmiljøet rundt Majorstua, grunner til at 
 ungdom oppholder seg der og hvordan ungdommene selv opplever området. Det 
er brukt flere kilder i arbeidet, som for eksempel åpne dialogmøter og  intervjuer 
med ungdom og tjenestene, rapporter, statistikk og litteratur.
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Ungdommenes behov for å være sammen med hverandre og oppleve spenning, kan sies 
å være en stor grunn for at ungdom oppholder seg på Majorstua. Ut i fra kartleggingen 
kommer det frem at ungdom syns det slett ikke er så verst på Oslo vest og at oppvekst-
miljøet er positivt. Det å være på Majorstua gir gode muligheter for å treffe venner, bli 
kjent med andre, det er et variert serveringstilbud, en rekke butikker, samt enkelte 
fritids- og kulturtilbud for ungdom. Samtidig kommer det frem faktorer som er med 
på å gjøre området utrygt. Det har vært en rekke hendelser hvor unge har blitt utsatt 
for ran, og trusler om ran og vold. For HKH-teamet har det vært over raskende  mange 
ungdommer som beskriver at andre de kjenner fra skolen eller i venne kretsen har blitt 
slått, ranet eller truet på Majorstua. Beskrivelsene peker mot at disse  hendelsene 
 anses nærmest som «hverdagslige» for de ungdommene som har området som sitt 
nærområde, eller har en eller annen form for tilknytning til Majorstua.

Under kartleggingsperioden har vi observert tilfeller av grenseløs atferd. Det har utspilt 
seg på den måten at ungdom har brukt belter til å lekeslåss med, at ungdomsgrupper 
plutselig løper ut i trafikken og skaper farlige situasjoner, at det har blitt utøvd vold 
mot tilfeldige personer, at enkeltungdom opptrer truende overfor andre  ungdommer 
på Majorstuakrysset og mulig omsetning og bruk av  narkotika. Dette handler om 
 grupperinger som skaper utrygghet i form av ordensforstyrrelser, vold, trusler og ran. 
Basert på ungdommenes beskrivelser og kartleggingsteamets egne  observasjoner er 
det også stor forskjell på hvordan området oppleves ut i fra tid på døgnet. Ikke alle 
opplever området som like trygt utover kvelden. Slik en av  ungdommene uttrykte det: 
«Jeg holder meg unna hele Maja på kvelden.» 

Kartleggingen viser at ungdommenes kjennskap til fritidstilbud og andre kommunale 
tjenester for ungdom i området er varierende. Mange unge ønsker væresteder for ung-
dom som passer deres behov. McDonald’s opplever at de på mange måter fungerer som 
et værested for ungdom i området, nærmest som det de selv beskriver en fritidsklubb. 

Et annet funn omhandler samarbeid mellom tjenestene som skal hjelpe ungdom.  Mange 
av tjenestene opplever et godt tverrfaglig samarbeid rundt enkeltsaker. Samtidig  nevnes 
mangel på innhenting av samtykke og ikke god nok kjennskap til hverandres lovverk, som 
grunner for et manglende samarbeid rundt ungdom det knyttes bekymring til.   

Ungdommenes mobilitet på tvers av Oslo by, og deres søken etter spenning og et felles 
treffpunkt med sine jevnaldrende, har blitt bekreftet gjennom kartleggingen. Majorstua 
ser ut til å være, i likhet med kollektivtrafikken, et knutepunkt for ungdom på tvers av 
bydelsgrensene. Bekymringene som knyttes til enkelte av ungdommene og de negative 
faktorene i området som flere av informantene våre beskriver, peker i retning av et 
behov for å forsterke det forebyggende arbeidet generelt, og det rus- og kriminalitets-
forebyggende arbeidet på tvers av flere bydeler spesielt.

Sammendrag
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Bakgrunnen for denne HKH-kartleggingen er at Majorstuaområdet i lang tid har vært 
preget av uro og alvorlige hendelser som såkalte «barneran» (barn som raner barn), 
vold og trusselsaker. Mediene har ofte omtalt flere av hendelsene som en del av en 
«ransbølge» som foregikk både i 2018 og 2019.  

Majorstua er et viktig knutepunkt for kollektivtransporten i Oslo, og er på enkelte  tider 
av døgnet et folksomt område. Alle T-banens linjer, flere busser og trikker går  gjennom 
området. Ukentlig er det 329 800 påstigninger fra kollektivholdeplasser ved Majorstua-
krysset ifølge tall fra Ruter AS. Det er et snitt på omtrent 47 000 på stigninger per 
dag. Majorstua er i tillegg kjent for sitt pulserende liv med handlegater,  restauranter, 
kafeer, utesteder, kino og større friområder som Frognerparken og Frogner stadion. 
Nært opp til Majorstuakrysset bor det 472 barn i alderen 12-18 år, og til sammen  
2 168 ungdom i samme alder bor i hele Bydel Frogner. Skolene Majorstuen,  Marienlyst 
og Den Tyske skolen har anslagsvis 1000 ungdomsskoleelever som har Majorstua-
krysset som en del av sin skolevei.  

Antall ungdom 12-18 år 
i husholdninger rundt 
 Majorstuaområdet

Majorstuen nord: 137
Majorstuen syd: 234
Sum:   472

Totalt antall 
ungdom 12-18 
år i Bydel Frogner:  2 168

Antall skoleelever i nær-
heten av Majorstuakrysset

Majorstuen skole 
466 elever i 8.-10.klassetrinn 
950 elever i 1.-10.klassetrinn 

Marienlyst skole
450 elever i 8.-10.klassetrinn 
1060 elever 1.-10. klassetrinn
 
Den tysk-norske skolen 
325 elever 1.-10. klassetrinn 

SaLTo styringsgruppe i Oslo vest1 ønsket å kartlegge forhold ved Majorstuakrysset og 
områdene rundt, for å få bedre kunnskap om hvem ungdommene som oppholder seg 
der er, hvorfor de oppholder seg i området, om det foreligger fellestrekk, og hvilke 
potensielle risikofaktorer ungdommene møter på Majorstua. 

1) SaLTo Oslo vest består av bydelene Frogner, Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker og områdedirektører frem til sommeren 2020 i 
 Utdanningsetaten og Oslo  politidistrikt ved enhet Vest og enhet Sentrum.
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Oslo vest bydelene hadde frem til denne kartleggingen fant sted noe kunnskap om 
ungdoms miljøene, og om enkelte mindreårige som oppholder seg i Majorstuaområ-
det. Det var samtidig behov for ytterligere informasjonsinnhenting fra instanser og 
 aktører, og ikke minst fra ungdommene selv som oppsøker Majorstua. Dette for å få et 
enda bedre blikk på både potensielle utfordringer og ressurser som kan finnes i disse 
 miljøene. Hvorfor er Majorstuakrysset så spennende for mange unge?

Oslo vest bydelene hadde frem til 2019 begrensede eller ingen avsatte ressurser 
til oppsøkende sosialt arbeid. Bydel Frogner derimot har siden 2007 drevet opp-
søkende virksomhet som prosjektbasert arbeid, og har siden 2017 prioritert 3 
 faste  ressurser i form av utekontakt, erfaringskonsulent og ruskonsulent ung. Disse 
tre  inngår i et team med mål om å drive oppsøkende sosialt arbeid sammen med en 
LOS og miljø terapeuter i engasjementer. Vestre Aker, Ullern og Nordre Aker har  siden 
2018  prioritert opp søkende virksomhet og tilstedeværelse utover skole arenaen, 
og har i kraft av SaLTo Oslo vest-samarbeidet initiert ekstra innsatser med fokus på 
Majorstua området  spesielt. Samtlige bydeler i Oslo vest fikk ruskonsulent ung i 2019, 
inkludert Nordre Aker som er en av få bydeler i Oslo med ruskonsulent ung  siden 
2015. Oppdrags giver for  HKH- kartleggingen er styringsgruppen i SaLTo Oslo vest, 
som  består av bydels direktørene Odd Rune Andersen (Frogner), Marie Anbjørg Joten 
 (Ullern),  Elisabeth  Vennevold  (Vestre Aker), Øyvind Henriksen (Nordre Aker), område-
direktører i Utdannings etaten Petter Hagen og Brynhild Farbrot og Oslo politidistrikt 
ved Ann  Gørild Kjeldsen, Arne Solberg, Tore Soldal og Anette Rødsand Lund. Kart-
leggingsteamet har bestått av Remi Emini (Nordre Aker), Faiza Kassim (Ullern), Simen 
Sandvig (Vestre Aker), Aleksander  Schmidt (Frogner) og prosjektleder Isabel Espinoza 
(Frogner). Pål Grav fra Ute seksjonen og Yvonne Larsen fra Korus Oslo har vært vei-
ledere. Rapporten er skrevet av Isabel Espinoza og Aleksander Schmidt. SaLTo Oslo 
vest styringsgruppe har også vært styringsgruppe for HKH-kartleggingen, og arbeidet 
er dermed forankret gjennom et Oslo vest samarbeid. Grafisk arbeid, trykk av rapport 
og film til lanseringen er finansiert av bydelene og Korus Oslo.

Kartleggingens mål 
Denne kartleggingen omhandler barn og unge i aldersgruppen fra 12 til 18 år, som 
oppholder seg ved knutepunktene på Majorstua. Kartleggingen har fokus på Majorstua-
krysset med de mest nærliggende områdene som Majorstua T-banestasjon, Majorstua-
trappa, Valkyrie plass og Colosseum kino. Kartleggingen har som overordnet mål-
setting å samle kunnskap om ungdommer som oppholder seg på Majorstua, hvorfor de 
velger Majorstua som værested og hva slags forhold de har til området. Videre ønskes 
det å undersøke nærmere: 

• Hva gjør ungdommene på Majorstua?
• Hvordan opplever ungdommene Majorstuaområdet?
• Hvilke risikofaktorer gir området ungdom? 
• I hvilken grad er det grunnlag for bekymring, og hva skal vi eventuelt være 

 bekymret for?
• Har ungdommene kjennskap til tilbud og hjelpeapparat? 
• Hvordan forsterke og forbedre tilbud og/eller innsatser slik at problemer kan 

forebygges?
 
Kartleggingen vil avslutningsvis komme med konkrete og gjennomførbare forslag til 
tiltak i en handlingsplan. Tiltakene i handlingsplanen skal i tråd med HKH-metodikken 
kunne følges opp av instansen som har foretatt kartleggingen, og skal bygge på hoved-
funnene fra kartleggingen. 
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Metode, kartleggingsprosess og kilder 

HKH-metoden

Hurtig Kartlegging og Handling (heretter forkortet HKH) har sitt opphav fra kart-
leggingsmetoden Rapid Assessment and Response (RAR), utviklet av Verdens Helse-
organisasjon (WHO). Korus Vest - Bergen, i samarbeid med Utekontakten i Bergen, 
 utviklet den norske versjonen (HKH) tidlig på 2000-tallet og tilpasset den til å  kunne 
kartlegge sosiale og helsemessige problemområder i Norge. Oslo tok metodikken i bruk 
i 2011. Metodikken kjennetegnes av at informasjon innhentes gjennom ulike  kvalitative 
og kvantitative metoder og der ulik data sammenholdes i en analyse. Målet er at kart-
leggingen skal gjennomføres relativt raskt, og resultere i en handlingsplan som svarer 
på de behovene som er avdekket. 

Kartleggingsprosessen

SaLTo Oslo vest styringsgruppe vedtok oppstart av HKH-arbeidet i februar 2019. Kart-
leggingsteamet har som tidligere nevnt bestått av ressurser fra samtlige 4 bydeler. 
Kompetansesenter rus Oslo og Uteseksjonen har veiledet HKH- teamet i hele prosjekt-
perioden. Arbeidet hadde oppstart i mai 2019 med opplæring i HKH-metodikken, 
etablering av HKH-kartleggingsteam og og utarbeidelse av fremdriftsplan for videre 
prosjekt periode. HKH-teamet hadde  ukentlige møter i perioden august 2019 til og 
med januar 2020, og etter behov i  perioden mars til juni 2020. Selve datainnsamlingen 
foregikk i perioden september 2019 til og med januar 2020. I denne perioden ble det 
gjennom ført innledende konsultasjon, spørreundersøkelser, intervjuer med ungdom, 
ansatte og aktuelle aktører, dialogmøte med ungdom, feltobservasjoner, litteratur-
studier og aktuell statistikk, analysedager for  bearbeiding av dataene, samt den 
 avsluttende konsultasjonen med presentasjon av funn og forslag til handlingsplanen. 

Covid-19 og påfølgende omstillinger i arbeidet for den enkelte medarbeider og bydelenes 
behov for omprioriteringer, forsinket selve rapportskrivingen og lansering av denne.   

Metoder og kilder i kartleggingen 

Innledende konsultasjon
Ulike tjenestesteder og samarbeidspartnere fra samtlige 4 bydeler ble invitert til en 
innledende konsultasjon i september 2019, som er første steget i en  HKH-kartlegging. 
Inn ledende konsultasjon samlet i alt 60 personer fra offentlig virksomhet,  ideelle 
 organisasjoner, samt aktuelle aktører fra det private næringsliv som var i kontakt med 
ungdom mellom 12-18 år. Formålet med kartleggingen ble presentert, og det ble holdt 
korte innlegg fra utvalgte aktører med god kjennskap til Majorstuaområdet og mål-
gruppen. Disse  aktørene var ansatte fra Uteseksjonen i Velferdsetaten, fore byggende 
avsnitt ved Majorstuen politistasjon, klubbleder ved Hamna fritidsklubb, leder ved 
 Fellesverket Røde Kors og leder av Life-prosjektet i Bydel Frogner. Under gruppe-
diskusjonen som fant sted delte deltakerne kunnskap om målgruppen, og kom med inn-
spill til hva og hvem kartleggingen kunne fokusere på. Dette med bakgrunn i spørsmål 
utarbeidet av HKH-teamet som grunnlag for dialogen i gruppene. Deltakerne fikk her 
mulighet til å komme med sin kjennskap til utfordringene og situasjonsbildet rundt både 
ungdomsgruppe og Majorstua som område. Gruppelederne, som på forhånd  hadde 
fått en innføring i gruppelederrollen, sørget for en god dialog rundt  spørsmålene og 
for å skriftliggjøre gruppedialogen. Hovedpunktene fra gruppe dialogen ble  presentert 
av den enkelte gruppa i plenum avslutningsvis i den innledende konsulta sjonen. Det 
skriftlige materialet fra gruppedialogene ble samlet inn av HKH-teamet for videre 
 bearbeiding og analyse. 

HKH-prosessen
Behov/

forespørsel

Innledende konsultasjon

Utvikle prosjektplan

Analyse – finne ”hull”

Avsluttende konsultasjon

Skrive rapport og handlingsplan

Kartlegge 
nåværende 
 håndtering

Etablere lokal 
styrings- og/eller
referansegruppe

Kartlegge 
problemet –   

generelt og lokalt
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Kartlegging av pågående innsats
Informasjon om tilbud, tjenester og aktuelle aktører for kartleggingens målgruppe ble 
blant annet innhentet under innledende konsultasjon og senere med hjelp fra SaLTo- 
koordinatorer i de fire bydelene. Dette i tillegg til innhenting av informasjon under 
 intervjuene av ulike instanser og fra samtaler med ungdom. Det er spesielt blitt kart-
lagt tiltak og tilbud lokalisert på Majorstua.

Litteratur 
Rapporter, artikler, styringsdokumenter og annen litteratur som er relevant for kart-
leggingen er gjennomgått. Det finnes ingen tidligere kartlegging, rapporter eller 
 spesifikk litteratur om ungdom som oppholder seg på Majorstua. Uteseksjonens 
HKH-rapport «Unge på Oslo S» fra 2019 er med stor interesse gjennomgått og vært til 
inspirasjon i denne HKH-kartleggingen.

Statistikk 
Aktuell statistikk for Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2018 og 2019 er 
gjennom gått med fokus på barne- og ungdoms kriminalitet i Oslo vest spesielt, Ung 
i Oslo - dataene, bydelenes folkehelseprofil og Oslo kommunes statistikkbank med 
relevant informasjon. Feltrapporter fra et sam arbeid mellom Uteseksjon og Oslo vest 
rundt en ekstrainnsats våren 2019, er gjennomgått og systematisert med hovedvekt 
på  observasjoner og kontakt med målgruppen. Fore byggende avsnitt ved Majorstuen 
politi stasjon har også delt statistikk på antall ran begått i området i 2018 og i 2019. Ruter 
AS har bidratt med sin statistikk for ferdsel på Majorstua som trafikknutepunkt spesielt. 

Intervjuer med ansatte og aktuelle aktører som er i kontakt med ungdom 
Det er til sammen gjennomført 19 intervjuer. Disse er gjennomført enten via et  elektronisk 
spørreskjema eller som et intervju. Ni personer besvarte spørsmålene ved hjelp av et 

elektronisk utarbeidet spørreskjema med konkrete spørsmål og under punkter, samt 
mulighet for egne kommentarer ved behov. De resterende 10  informantene gjennom-
førte fysiske intervjuer.  

Våre voksen informanter er fra kommunale, statlige og private virksomheter som 
 arbeider direkte eller indirekte med ungdom. Ansatte fra de kommunale virksom-
hetene var fra bydelene Vestre Aker, Nordre Aker, Ullern, Frogner og St. Hanshaugen. 
Disse representerte blant annet fritidstiltak, skole, skolehelsetjenesten, barnevern-
tjenestene og Barnevernvakten i Barne- og familieetaten. 

Fra statlig virksomhet intervjuet vi ansatte ved forebyggende politi. Fra det  private 
næringsliv ble vektere og ansatte ved Burger King ogMcDonald’s intervjuet.  HKH- teamet 
utarbeidet en intervjuguide for gjennomføring av delvis strukturerte  intervjuer med 
konkrete spørsmål, men også underpunkter/spørsmål med mål om å inn hente gode og 
utdypende svar og relevant informasjon. En intervjuguide vil vanligvis ha en bestemt 
rekkefølge på temaene, men kan endres dersom informanten bringer nye temaer på 
banen (Johannessen, 2016, s. 149).  

Feltrapporter 
Gjennom fellesfelting2 med Uteseksjonen i Oslo og bydelene i vest er det gjennomført 
en ekstrainnsats i form av systematisk oppsøkende arbeid og kartlegging av Majorstua-
området vår og høst 2019. Samtaler med unge, observasjoner og dokumentasjon av 
arbeidet foreligger i egne vaktrapporter. Fellesfeltingen foregikk i to perioder i 2019 
fra uke 20 til uke 24, og uke 42 til uke 43 med to patruljer per uke både hverdag 
og helg. Bydelene i vest sørget for egen felting uke 44 til uke 45. Det ble til sammen 
 gjennomført 22 patruljer. 

I etterkant av fellesfeltingen våren 2019 ble rapporten «Felles felting Oslo vest - våren 
2019 - en oppsummering av Uteseksjonen og 4 vestlige bydelers feltarbeid»  ut arbeidet 
av Uteseksjonen i Oslo. Fellesfeltingen og rapporten har vært et viktig bidrag inn i  denne 
HKH-kartleggingen. 

Spørreundersøkelse, intervjuer og dialogmøte med ungdom 
I anledning markeringen av Verdensdagen for psykisk helse i oktober 2019 arran-
gerte enhet Helse, barn og unge i Bydel Frogner «Ungdomsdagen 2019» for alle 10. 
klasseelever som går på skole i bydelen. Under Ungdomsdagen ble det gjennomført en 
nettbasert spørreundersøkelse hvor HKH-teamet fikk muligheten til å stille to individu-
elle spørsmål, samt et gruppespørsmål, under programmets «info-stand-rebus». Det 
kom til sammen 419 enkeltsvar og 82 gruppesvar på spørsmål knyttet opp til ungdom-
menes opplevelse av Majorstua som område.  

2) Samarbeid rundt oppsøkende virksomhet hvor to eller flere bydeler felter sammen for å bli kjent med nye områder og møte ungdom utenfor 
egen bydel.
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HKH-teamet gjennomførte i kartleggingsperioden til sammen 18 intervjuer med ung-
dom. 12 av disse var gruppeintervjuer med to til fire ungdom per gruppe og seks var 
intervjuer med enkeltpersoner. Totalt 42 ungdom i alderen 13-16 år, hvorav 20 jenter 
og 22 gutter. Lengden per intervju varierte noe, og de fleste intervjuene varte  mellom 
20 og 30 minutter. Intervjuene ble utført på Fellesverket, Ung Arena Oslo Vest og 
McDonald’s avdeling Majorstua. Rekrutteringen til intervjuene skjedde ved oppsøkende 
arbeid i Majorstuakrysset, og ved å kontakte ungdom HKH-teamet hadde kjennskap til 
fra før. Det var avgjørende å rekruttere ungdom med kjennskap til området. 

I etterkant av ungdomsintervjuene så teamet behov for å innhente synspunkter fra ung-
dommene om de eksisterende tilbudene i området, hva de selv kan tenke seg av tilbud 
som ikke finnes i dag, og hva de selv kan bidra med for at Majorstuaområdet skal opp-
leves som tryggere for ungdom. I desember 2019 ble det derfor gjennomført et to timers 
dialogmøte på Fellesverket på Majorstua med til sammen 14 ungdommer i målgruppa.  

Avsluttende konsultasjon 
Aktører som var til stede under innledende konsultasjon og andre aktuelle instanser 
kartleggingsteamet kom i kontakt med under kartleggingen, ble invitert til å delta 
på avsluttende konsultasjon. Agenda for dette møtet var å presentere funn fra kart-
leggingen og innhente innspill på forslag til handlingsplanen. Det var i overkant av 50 
deltakere som både ga innspill og nyttige tilbakemeldinger rundt funn og forslag til tiltak. 

Etiske og metodiske vurderinger 
For å få et helhetlig datagrunnlag var det avgjørende å få kunnskap fra  ungdommene 
selv. Deres deltakelse i kartleggingen er ikke uproblematisk med tanke på ivare takelsen 
av deres anonymitet og personvern. HKH-teamet har tatt nødvendige etiske  vurderinger 
underveis i prosessen for best ivaretakelse av ungdommene og deres sårbarhet i denne 
prosessen. Kartleggingsteamet valgte å ikke intervjue ungdom vi aktivt jobber med da 
dette kunne føre til en uheldig dobbeltrolle. Det vil si at det å være  hjelper og «forsker» 
på samme tid, kan skape urealistiske forventninger hos ungdommene, og et ønske om å 
si de «riktige» tingene for ikke å skade relasjonen og tilliten til  hjelperen. Kartleggings-
teamets rolle og meldeplikt kan i denne sammenhengen også bidra til mistillit eller 
 skape andre forventninger hos ungdom teamet har god kjennskap til. Meldeplikten trer 
i kraft når det foreligger en begrunnet bekymring for at barn og unge blir mis handlet i 
hjemmet eller utsettes for andre former for alvorlig omsorgssvikt.

I forkant av intervjuene ble aktuell ungdom informert om kartleggingsteamets rolle, de 
fikk utdelt et informasjonsskriv med beskrivelse av kartleggingen og hvordan svarene 
var planlagt bearbeidet. I tillegg ble det opplyst om kartleggingsteamets opplysnings-
plikt etter Lov om barneverntjenester (barnevernloven) av 17. juli 1992 nr. 100 § 6-4. 
Det ble innhentet samtykke fra foresatte for ungdom under 16 år som deltok i kart-

leggingen. Foresatte fikk tilbud om å få tilsendt informasjonsskrivet og samtlige sam-
tykket per telefon. Noen få av de foresatte fikk etter eget ønske tilsendt informasjon 
om kartleggingen på e-post. En foresatt ønsket informasjon over telefon før endelig 
godkjenning. Forsikring om anonymitet bidro til godkjenning fra foresatte. 

Intervjuer, spørreundersøkelser og referat fra dialogmøtet er anonymisert, og beskriv-
elser skal ikke kunne knyttes til enkeltungdom eller enkelte hendelser. Ungdommenes 
fortelling er likevel ivaretatt og blir fremstilt på en så presis måte som mulig. Teamet 
har i denne sammenhengen lagt stor vekt på viktigheten av å bringe ungdommenes 
stemme frem. De har best kjennskap til sin egen virkelighet og er de som har «skoa på».  

Gyldighet og pålitelighet 

Et grunnleggende spørsmål ved datainnsamling er dataens reliabilitet (pålitelighet) 
(Johannessen, et al., 2016, s. 36). Reliabilitet knytter seg til hvilke data som brukes, 
hvordan de samles inn, og hvordan de bearbeides (Johannessen, et al., 2016, s. 231). 
Denne kartleggingen er nærmere en kvalitativ undersøkelse hvor dets reliabilitet er 
vanskeligere å etterprøve. Validitet vil i denne sammenhengen dreie seg om hvor-
vidt denne kartleggingen undersøker det den har til hensikt å undersøke. Pålitelig-
heten  styrkes ved å åpent beskrive fremgangsmåter for datainnhentingen under hele 
 prosessen (Johannessen, et al., 2016, s. 232). 

Valg av spørsmålsformuleringer er styrende for hvilke svar som blir gitt. I analysen 
av intervjuene med ungdom ser HKH-teamet at ungdommene i de fleste tilfellene 
har gitt utdypende svar. Det er derfor grunn til å anta at spørsmålene ble stilt på en 
 forståelig måte, og at spørsmålene var åpne og inviterte til innholdsrike svar. Vi opp-
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levde at åpne spørsmål ga oss muligheten til å komme med utdypende spørsmål, noe 
vi  hadde  forberedt i den delvis strukturerte intervjuguiden som var tilpasset ungdoms-
gruppa. Fleksibiliteten i intervjuformen ga teamet muligheten til å be om utdypende 
svar, eller gjenta tidligere stilte spørsmål, under intervjuer hvor svar og handling ikke 
helt hang sammen. Dette gjelder særlig hendelser som omhandler temaet rus eller 
vold. Ungdommenes svar og beretning var i disse tilfellene mer beskrivende,  detaljerte 
og  utfyllende gang nummer to samme spørsmål ble stilt. Teamet brukte tid på å gi 
ungdommen en muntlig oppsummering av svarene underveis. Deres korrigeringer ble 
registrert og notert ned fortløpende.  

Selv om ikke funnene fra ungdommene i denne kartleggingen kan overføres direkte 
til andre situasjoner eller settinger (Kvale og Brinkmann 2009, s. 73), mener teamet 
at beskrivelsene fra ungdommene er pålitelige og at de gir oss et troverdig innblikk i 
 hvordan ungdom opplever det å være ung på Majorstua. I analysen av datakildene har vi 
etterstrebet å gjengi hva ungdommene sier, og forsøkt å unngå å tillegge annen mening 
enn opprinnelig.

Intervjuene av våre voksne informanter er transkribert etter lydopptak. Informantene 
kunne få tilsendt transkriberingen til gjennomlesning etter eget ønske. Ingen benyttet 
seg av denne muligheten. 

Spørsmål vi trakk fra intervjuguiden

Underveis i intervjuene av ungdom ble det klart at det var et spørsmål i intervjuguiden 
som skapte noe forvirring blant ungdommene. Dette gjaldt spørsmålet om ungdom-
mene kjenner til at ungdom bytter bort seksuelle tjenester mot penger eller goder. 
Bakgrunn for spørsmålet var HKH-teamets ønske om å undersøke temaet nærmere da 
bytte av sex nevnes av tjenesteapparatet i forbindelse med blant annet russefeiringen 
hvor det ut ifra ungdommers egne beskrivelser gis rulleplass, innpass til revyfester og 
i forbindelse med invitasjoner til hjemme-alene fester. Ung i Oslo 2018 undersøkelsen 
sier noe om dette temaet ved å rette følgende spørsmål til videre gående skole  el ever: 
«Har du i løpet av siste 12 måneder gjort seksuelle handlinger for å oppnå goder 
 (penger, klær, sminke, alkohol, andre rusmidler, overnatting, reise, mat eller andre ting 
eller gaver)?» 

3,5 prosent svarer bekreftende på dette, litt flere gutter (3,9 %) enn jenter (3,1 %). De 
fleste jentene svarer at de var 16-17 år første gang det skjedde. Blant guttene er det 
større spredning, og det er en del som svaret at dette skjedde før de fylte 15 år.

Spørsmålet om bytte av sex mot penger eller goder ble trukket etter tilbakemelding 
fra ungdommen om at spørsmålet opplevdes som merkelig, og at flere ikke forsto 
spørsmålet i den aktuelle konteksten. Vi har derfor ikke grunnlag for å kunne si noe om 
dette temaet.
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Det er flere åpne tilbud på Majorstua som retter seg mot barn og unge. Tilbudene 
benyttes i dag av barn og unge med bostedsadresse eller med tilknytning til Bydel 
Frogner i form av skoletilhørighet. Det er likevel mange unge som oppholder seg på 
Majorstua og områdene rundt uten nødvendigvis å bo eller gå på skole i bydelen, eller 
som har annen tilknytning til bydelen.

Hamna Fritidsklubb - Paviljongen

Fritidsklubben har et variert tilbud for aldersgruppen 10-18 år. Forebyggende arbeid 
med fokus på trygge voksne og individuell oppfølging står sentralt. Tilbudet består 
av HAMNAkultur, som er et gruppetilbud for ungdom, med fokus på kunst, kultur og 
 sosialisering, HAMNAjunior, en tradisjonell fritidsklubb for 5.- 7. klasse 2 dager i uken, 
og én ungdomskveld i form av HAMNAfjortis for ungdom fra og med 7. klasse og frem til 
fylte 18 år hver fredag. Hamna fritidsklubb samarbeider med Barnehageenheten i Bydel 
Frogner og er praksisplass for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfag.  HAMNA har 
utlån av blant annet skateboard og utstyr til utelek. Hamna fritidsklubb har registrert 
356 medlemmer og hatt 4816 besøk i 2019.

Fellesverket Majorstuen 

Fellesverket er et byomfattende fritidstilbud for ungdom mellom 13 og 19 år i regi av 
Oslo Røde Kors. Hovedaktiviteten på alle Fellesverkene er Møteplassen og Leksehjelp. 
På Møteplassen kan ungdom være sammen med venner, bli kjent med nye folk, delta 
på aktiviteter, få gratis/billig mat, og ellers oppleve fellesskap med andre ungdom-
mer og frivillige voksne. Gjennom å tilby noe til mange, er Fellesverkets målsetting å 
forebygge utenforskap og bidra til gode relasjoner, mestring og positive opplevelser 
for ungdom. Fellesverket på Majorstuen driftes av Oslo Røde Kors med et årlig drifts-
tilskudd fra Bydel Frogner, og drives som et partnerskap mellom Røde Kors og Frogner. 
Felles verket Majorstuen hadde i 2019 totalt 861 unike brukere og 5 283 besøkende. 
Av disse er omtrent 44 % jenter og 56 % gutter i alderen fra 13 til 19 år med hovedvekt 
på de yngste årsklassene (omtrent 60 % er mellom 13 og 15 år). 

Ung Arena Oslo Vest

Ung Arena Oslo Vest (UAOV) er et kommunalt lavterskel samtaletilbud for  ungdom 
 mellom 12 og 25 år, som har moderate utfordringer knyttet til psykisk helse, 
 utenforskap og rus. Stedet drives av erfaringskonsulenter og frivillige, i tillegg til 
 psykolog og prosjekt leder med miljøterapeutisk erfaring og utdanning. Tilbudet er et 
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 samarbeidsprosjekt mellom de fire vestlige bydelene Ullern, Nordre Aker, Vestre Aker 
og Frogner. I 2019 ble arbeidet finansiert med egne avsatte midler, spleiselag  mellom 
bydelene, samt statlig støtte fra tilskuddet «Tilbud til barn og unge med behov for 
 langvarig/sammensatt oppfølging kap. 0765 post 60». 

Tilbudet etterstreber ungdomsvennlighet i driften av senteret, med bakgrunn i Ung 
Arena- modellen3. UAOV har etablert et ungdomspanel som kommer med innspill til 
hvordan tilbudet best skal drives, og sikrer en reell ungdomsvennlig tjeneste. UAOV 
som ligger sentralt til på Majorstua hadde offisiell åpning i oktober 2019. Kjerne-
brukerne har vært ungdom som går på videregående skole med tilhørighet til Oslo 
vest. Ung Arena Oslo Vest hadde 52 ungdommer til individuelle samtaler og/eller opp-
følging i løpet av høsten 2019. 

Helsestasjon for gutter – et byomfattende tilbud 

Det byomfattende helsetilbudet for gutter i alderen 12-25 år, Helsestasjon for  gutter 
(HFG), som drives av Bydel Frogner åpnet i 2017. Det jobber to mannlig helse sykepleiere, 
psykolog, lege, fysioterapeut og ruskonsulent ung på HFG. Gutter kan komme på  «drop 
in»-timer eller etter avtale.

Tilbudet flyttet inn i Ung Arena Oslo Vest sine lokaler i desember 2019 med åpningstid 
hver onsdag. Helsestasjon for gutter hadde 702 brukere i løpet av 2019. Her kommer 
gutter med ulike utfordringer knyttet til seksualitet, rus, psykisk og fysisk helse.

Deichman bibliotek - avdeling Majorstuen

Deichman på Majorstua er det største av alle lokalbibliotekene i Oslo. Biblioteket 
 tilbyr utlån av bøker, filmer, lydbøker og magasiner, og har godt trådløst nettverk.  
I tillegg arrangerer biblioteket, eller legger til rette for, en rekke morsomme og lære-
rike  aktiviteter for store og små. Biblioteket er «meråpent», det vil si at man kan benytte 
stedet før og etter bemannet åpningstid så lenge man har oppgradert bibliotekkortet 
til adgangskort og er over 15 år. 

Skoler i området  

Majorstuen skole er en av Oslos største barne- og ungdomsskoler med rundt 960 
 elever og 120 ansatte. Skolen ligger i Bydel Frogner og har elever fra hele Oslo. 
 Majorstuen skole tilbyr også grunnskoleopplæring med særlig tilrettelagt opplæring 
for talenter i klassisk musikk. Tilbudet gis i samarbeid med Barratt Due musikk institutt, 
Norges musikkhøgskole og Oslo musikk- og kulturskole. Skolen ligger midt på  Majorstua 
med blant annet Frognerparken som nærmeste nabo.

Marienlyst skole er en stor 1–10 skole, med over 900 elever og 150 ansatte.  Skolen er 
også en av Oslos største grunnskoler, og har i tillegg klasser for elever med funksjons-
vansker. Skolen ligger ved Marienlystparken, rett ved siden av NRK, ikke langt fra 
Majorstuakrysset. Marienlyst skole ligger geografisk i Bydel St. Hanshaugen og har i 
likhet med mange andre skoler i området elever fra flere bydeler i Oslo. 

Den tysk-norske skolen i Oslo (DSO) er en privat bikulturell skole som driftes av  stiftelsen 
Den tysk-norske skolen i Oslo. Skolen består av 19 klasser fordelt på Grundschule 
(grunnskole), Mittelstufe (ungdomsskole) og gymnasiale Oberstufe  (videregående  skole). 
Skolen har 323 elever med 28 nasjonaliteter. Skolen ligger på Majorstua.

Eksisterende tjenester i området 

Frogner barneverntjeneste jobber etter en spesialistmodell og er delt inn i fire team; 
mottak og undersøkelse, tiltak, omsorg og familieteam. I tillegg har tjenesten en stab 
med fagkonsulent, controller og kontorfaglig medarbeider. I 2019 var det 270 tiltaks-
saker ved barneverntjenesten. Fagkonsulent i Frogner samarbeider tett med barne-
vernstjenesten i bydelene Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker om kompetanseheving 
av ansatte spesielt knyttet til jus, vold i nære relasjoner, familieråd og samtalemetoden 
«barnesamtalen». 

Barnevernvakten i Oslo er barneverntjenestenes akuttberedskap når bydelenes 
barneverns tjenester er stengt. Primæroppgavene er å bistå barn, unge og familier i 

3)  http://www.ungarenaoslo.no/wp-content/uploads/2020/03/Ung-Arena-modellbeskrivelse-orginal.pdf
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akutte situasjoner. Barnevernvakten skal først og fremst sikre at barn og ungdom har 
det trygt. Alle tiltak barnevernvakten iverksetter, er hjemlet i lov om  barneverntjenester.

LIFE prosjektet i Bydel Frogner ble opprettet i 2018. Prosjektet er et samarbeid på 
tvers av barnevern, Nav og Enhet helse, barn og unge. LIFE-teamet er sammensatt av 
ulike profesjoner og innehar god kompetanse på barnevern, sosialtjenester, helse, rus 
og psykiatri. Prosjektet jobber tettere og mer helhetlig inn i høyrisikofamilier som har 
behov for sammensatte tjenester. Brukermedvirkning, relasjonelt arbeid og tillit står 
sentralt. Prosjektmedarbeiderne skal arbeide 80 % av arbeidstiden ute sammen med 
familiene, og kun 20 % inne på kontoret. I 2019 fulgte LIFE-teamet opp 12 familier med 
til sammen 28 barn og unge. 

Enhet helse, barn og unge i Bydel Frogner består av tjenestene; fritidstilbud og fore-
byggende ungdomsarbeid, SaLTo-koordinator, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 
herunder; jordmortjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten, helsestasjonen 0-5 år, 
 skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og helsestasjon for gutter, smittevern og 
helseundersøkelse av flyktninger.

Oppsøkende team i Bydel Frogner er en del av bydelens ungdomstjeneste.  Teamet skal 
kunne fange opp og hjelpe ungdom/unge voksne (12-25 år) som sliter med sammen satte 
problemer knyttet til rus, psykisk helse, arbeidsledighet, brudd i  skolegang,  mangel på 
bolig eller utenforskap. Det oppsøkende teamet besto i 2019 av 2 ute kontakter frem 
til 01.05.19, 1 ungdomsLOS4 og 1 tiltakskoordinator. Fra april 2019 ble teamet styrket 
med 1 ruskonsulent ung og fra oktober 2019 med en erfarings konsulent. Ungdoms losen 
er en prosjektstilling over 3 år finansiert av Barne-,  ungdoms- og familie direktoratet. 
LOS hadde 18 aktive saker og fikk 77 henvendelser av samarbeidspartnere.

SaLTo – sammen lager vi et trygt Oslo 

SaLTo er Oslo kommune og Oslo politidistrikts samarbeidsmodell om rus- og 
kriminalitets forebyggende arbeid blant barn og unge. Gjennom modellen blir  ressursene 
samordnet.

SaLTo-modellen er forankret i budsjetter og virksomhetsplaner i Oslo kommune og 
Oslo politidistrikt og i kommuneplanen Oslo mot 2030: Smart, trygg og grønn (byråds-
sak 262/15), Etablering av SLT-modellen (byrådssak 1012/2006) og i Justis og 
beredskaps departementets dokumenter: Handlingsplan for forebygging av  kriminalitet 
(2013-2016) og Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme (2014). 

Handlingsprogrammet 2017-2020 er et dokument som angir retning på SaLTo- 
arbeidet, der alle overordnede tiltak er samlet under ett. Handlingsprogrammet inne-
holder 55 tiltak. Tiltakene i programmet er knyttet til SaLTos hovedmål, strategier 
og innsatsområder. De er tverrsektorielle, byomfattende eller regionale. Tiltakene er 
 fordelt under 9 innsatsområder.

SaLTo-modellens hovedoppgaver er å avdekke utfordringer knyttet til barne- og 
ungdoms kriminalitet og rusmisbruk blant unge, bidra til at tiltak innenfor ulike 
 sektorer settes inn, initiere nye tiltak, samordne og koordinere virksomheten, samt 
bidra til kunnskaps utvikling, kunnskapsoverføring og informasjon. Handlingsprogram 
 2017-2020 må sees – og realiseres – i sammenheng med Handlingsplan mot hat-
kriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo 2018–2021.

SaLTo Oslo vest 

Region Oslo vest har siden juni 2017 hatt felles SaLTo styringsgruppe bestående av 
bydelene Frogner, Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker. Den regionale styringsgruppen 
skal styrke og synliggjøre samarbeidet regionalt og lokalt, og følger SaLTo handlings-
programs intensjoner om mål og innsatsområder. SaLTo Handlingsplan region Vest 
2018-2021 beskriver SaLTo- arbeidet både lokalt, regionalt og sentralt. 

SaLTo Oslo vest har i 2019 hatt følgende fokusområder: Hatkriminalitet og  voldelig 
ekstremisme, rus, «Helse, kropp, sex og rus - 16 år pluss», Ung Arena Oslo Vest, 
 konflikter, vold og seksuelle overgrep, Sisterhood, Brotherhood, Parenthood (tema-
kvelder for foreldre), oppsøkende arbeid, HKH-kartlegging, avdekking og oppfølging 
(bekymringsmeldinger), og oppfølging av ungdom som begår gjentatt kriminalitet.

4) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet beskriver LOSENS ansvar med tett og tilrettelagt oppfølging i form av motivasjonsarbeid og veiled-
ning i og utenfor skolen og i overgangen mellom ulike faser i opplæringsløpet. 
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Bydel Beskrivelse

Frogner

Hamna fritidsklubb
Møteplass for ungdom mellom 13-18 år fredager 
Juniorklubb(5.-7. trinn) onsdag og torsdag 
Hamna kultur: gruppetilbud for ungdom mandager 

Adresse: Bogstadveien 76 A (ved Colosseum kino)
Tlf.: 976 35 402

Bygdøy Fritidsklubb
Juniorklubb/etter skoletid tilbud (5.-7. klasse) Torsdager 

Adresse: Huk aveny 45 (Bygdøhus)
Tlf.: 976 35 402

Ruseløkka fritidsklubb
Møteplass for ungdom fra alle bydeler mellom 12-16 år.
Rufus Juniorklubb /etter skoletid (5.-7. trinn): man, tirs, ons og fre 

Adresse: Munkedamsveien 64
Tlf.: 906 75 136

Sisterhood
Tilbud til unge jenter mellom 12-22 år
Jentegruppe: mandager 
Sisterhood jentekveld: onsdager 
Ung Aktivitet (treningstilbud til gutter/jenter): torsdager og søndager 
Storesøster/Coach-tilbud til unge jenter

Tlf.: 441 44 828
Mer info om prosjektet www.sisterhood.no

Fellesverket Majorstua 
Samarbeid mellom Bydel Frogner og Oslo Røde Kors
Åpen møteplass for ungdom mellom 13 og 19 år
Møteplass: Tirsdag-Torsdag, kl. 16-20
Leksehjelp: Tirsdag-Torsdag, kl. 15-19 (13-24 år)

Adresse: Bogstadveien 76 A (ved Colosseum kino)
Tlf.: 23 19 61 00
Epost: fellesverket.majorstua@redcross.no 

Oppsøkende team
Målgruppe er ungdom fra bydelen i alderen 12-25 år

• Tiltakskoordinator
• LOS
• Utekontakter
• Ruskonsulent Ung

Tlf.: 950 22 266

Bydel Beskrivelse

Nordre 
Aker

Ruskonsulent Ung
Ruskonsulenten samarbeider med skolene, bydelen og andre om det rus-
forebyggende arbeidet. Ungdom mellom 12 og 22 år og foreldre kan ta
kontakt med bydelens ruskonsulent. Åpen mandag-fredag.

Adresse: Sørkedalsveien 10B
Tlf.: 909 87 842

Team psykisk helse
Psykisk helsehjelp med mål om å gi rask hjelp og være «los» videre i systemet.  
Tilbyr vurderinger, råd, veiledning og støttesamtaler. 18 år og eldre. Må ha vedtak.

Kafe 21 - aktivitetshus
Arena for å komme i aktivitet og møte andre i en liknende situasjon. Innbyggere fra 
18 år og oppover som ønsker å treffe andre i et sosialt og hyggelig miljø. Hverdager 
på dagtid.

Glasshuset
Møteplass for alle ungdommer i bydelen mellom 12 og 16 år på tirsdager.

Trikkehallen
Møteplass for ungdom mellom 12 og 16 år. Tirsdager, onsdager og fredager.

LOS
Nordre Aker har i samarbeid med ungdomsskolene Nordberg, Engebråten og 
 Morellbakken etablert en strukturert miljøterapeutisk oppfølging med formål å 
 forebygge utenforskap og frafall i skolen. Losen arbeider både tverrfaglig,  
tverretatlig og i forståelse med eleven og foresatte. 

Ullern

Stoppestedet ungdomshus
Tilbudet er delt inn i tre: juniorklubb ungdomsklubb og krølles kro, som er for de 
med funksjonsnedsettelser. 10-20 år. Junior: Mandager. Ungdom: Tirsdager og  
 onsdager og enkelte lørdager. Krølles kro: Torsdager. Tlf.: 902 85 991

Rask psykisk helsehjelp
Lavterskel samtaletilbud og annen oppfølgning etter behov 16 år og oppover. 
 Tirsdager og torsdager fra kl. 12-14. Tlf.: 952 98 322

Hjørnesteinen – aktivitetshus 
Lavterskeltilbud til innbyggerer fra 18 år og oppover som har en psykisk 
 helseutfordring. Man trenger ikke henvisning. Ta direkte kontakt på telefon  
952 98 321 eller send e-post til hjornesteinen@bun.oslo.kommune.no

Helsestasjon for ungdom
Lavterskel helse- og samtaletilbud med mulighet for samtaler med psykolog og 
annet helsepersonell, i tillegg til vaksiner m.m. Ungdom mellom 12-24 år. Tirsdager 
mellom kl. 16-19. Tlf.: 953 07 322

Fritids- og lavterskeltilbud i Oslo vest
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Fritids- og lavterskeltilbud i Oslo vest

Bydel Beskrivelse

Ullern

Forebyggende ungdomsteam 
Teamet består av ungdomslos, ruskonsulent ung og erfaringskonsulent. Målgruppe 
er ungdom i alderen 12-22 år.

Ungdomslos jobber med å styrke ungdommens skoletilknytning, trivsel og mestring 
gjennom økt samhandling med ungdom, foreldre, skole og hjelpetjenester. Ungdoms-
losen tilbyr gruppesamtaler på skolene, oppfølging av ungdom og veiledning til 
foreldre. Tlf.: 947 94 253 

Ruskonsulent for ungdom er et rusforebyggende lavterskeltilbud. Ruskonsulentens 
oppdrag er å forebygge rus og fange opp ungdom med rusutfordringer, og gi dem 
rask og individuell tilpasset hjelp. Ruskonsulenten tilbyr rusforebyggende under-
visning på skolene, oppfølging av ungdom og veiledning til foreldre. Tlf.: 947 75 216

Erfaringskonsulent tilbyr undervisning og gruppesamtaler på skolene og fungerer 
som brobygger mellom bydelens fritidstilbud for ungdom og skolene. Erfarings-
konsulenten inngår i et felles oppsøkende innsats i Oslo vest. Tlf.: 989 08 684
Ta gjerne kontakt, enten du er ungdom eller foresatt som har spørsmål eller  
bekymringer.

Vestre 
Aker

Ungdomshuset B7
Møteplass for ungdom i hele bydelen.

Ruskonsulent for ungdom
Ruskonsulenten er en del av SaLTo og samarbeider med skolene, bydelen og andre 
om det rusforebyggende arbeidet. Ungdom mellom 12-22 år og foreldre kan ta 
 kontakt med bydelens ruskonsulent.

Forebyggende ungdomsteam
Teamet ledes av SaLTo-koordinator og består av ruskonsulent ung, tre utekontakter 
og en erfaringskonsulent. Forebyggende ungdomsteam jobber rus- og kriminalitets-
forebyggende og med oppsøkende arbeid blant barn og unge i alderen 12-22 år. 
 Fokuset er å ha trygge voksne ute, tilbud om oppfølging rettet mot ungdom og foreldre. 

LOS 
LOSen skal gi ungdom tett og tilrettelagt oppfølging i form av motivasjonsarbeid 
og veiledning i og utenfor skolen og i overgangen mellom ulike faser i opplærings-
løpet, være tilgjengelig for ungdommene og tilstede på ungdommenes egne arenaer, 
 samarbeide med, og bistå foreldre/omsorgspersoner med å understøtte ungdom-
mens skolegang. LOS skal samarbeide tett med skolen og andre virksomheter/ 
tjenester og bidra til at hjelpen som gis er helhetlig og tilrettelagt. I denne  stillingen 
skal LOS-funksjonen ha hovedfokus på ungdomsskolen og overgang til videregående. 
 Organisert under B7 med tilknytning til ungdomshusets aktiviteter og tilbud.

Felles 
 tiltak 
Oslo 
vest

Ung Arena Oslo Vest 
Lavterskel samtaletilbud for barn og unge mellom 12-25 år, som har moderate 
utfordringer knyttet til psykisk helse, utenforskap og rus. Stedet drives av erfarings-
konsulenter og frivillige, i tillegg til psykolog og prosjektleder med miljøterapeutisk 
erfaring og utdanning. Åpen mandag-fredag.

Adresse: Sørkedalsveien 10B
Tlf.: 909 87 842
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Ungdommene som oppholder seg på  Majorstua
Observasjoner og registreringer fra fellesfeltingen med Uteseksjonen og HKH-teamets 
eget oppsøkende arbeid i kartleggingsperioden gir grunnlag for å si at det i hovedsak 
er to grupperinger av ungdom som bruker Majorstuaområdet. 

Den ene gruppen er ungdom som har tilknytning til bydelen ved at de enten bor eller 
går på skole i området. De oppholder seg på Majorstua fordi området er en del av deres 
nærmiljø, eller fordi de skal til og fra skole eller annet via blant annet Majorstuakrysset. 
Disse ungdommene oppholder seg i området som regel i kortere tidsperioder. 

Den andre gruppen er ungdommer fra hele byen som oppholder seg i området ved 
Majorstuakrysset over tid. Disse ungdommene er mye ute i sentrumsområdene og de 
omgås andre ungdommer i samme situasjon. Disse ungdommene oppholder seg her 
som en del av sin fritid, og trolig fordi de opplever Majorstua som det beste alternativet 
eller beste stedet å være. Det varierer hvor lenge denne gruppen ungdom oppholder 
seg i området. De reiser gjerne til og fra Majorstua og områder i sentrum som Oslo 
Sentralstasjon og Nationaltheatret, der de også tidvis oppholder seg.

Alder, kjønn og bakgrunn

Alder
Observasjoner, funn under kartleggingen og kontakt som er opprettet under både felles-
innsatsen våren 2019 og feltingen høsten 2019 viser at enkelte ungdommer i alderen 
14-16 år er observert flere ganger. I Uteseksjonen sin sluttrapport fra  feltingen våren 
2019 beskrives det at alderen på de som ferdes mye i området i hovedsak er mellom 
13 og 16 år. Politiet forteller at de observerer et variert og mangfoldig ungdomsmiljø, 
men at de som oppholder seg mye på Majorstua ofte er gutter i alderen 12 til 17 år.

Kjønn
Ut i fra kartleggingsteamets observasjoner er det vanskelig å fastslå store forskjeller 
i antall jenter og gutter som oppholder seg på Majorstua. Ved enkelte feltpatruljer i 
området har det likevel blitt observert flere gutter, som ofte var sammen i grupper på 4-6 
personer. Flere informanter fra barnevern og politi beskriver en bekymring for  enkelte 
av jentene som oppholder seg i området, og som er en del av miljøet som oppholder seg 
mye på Majorstua. Bekymringen rundt jentene knytter seg til vold og trussel saker. 

Del 
3 Funn
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Bakgrunn 
Enkelte av informantene fra skolene beskriver noen av ungdommene som oppholder 
seg mye på Majorstua som ungdom fra familier med lite økonomiske ressurser. Politiet 
bekrefter at en del av ungdommene de ofte ser i bybildet, og som de kjenner til, er 
fra levekårsutsatte familier hvor dårlig økonomi er en utfordring. De sier samtidig at 
enkelte av ungdommene kommer fra såkalte ressurssterke familier. Kartleggingen har 
ikke etterspurt sosioøkonomisk bakgrunn fra ungdommene selv, og det er derfor lite 
grunnlag for å gi en nærmere beskrivelse av dette. Det er likevel viktig å nevne at Bydel 
Frogner strekker seg over store områder og er den mest sentrumsnære av de vestlige 
bydelene, og er en bydel med store sosioøkonomiske forskjeller.

Hvorfor ungdommene er på Majorstua
Ungdommene kartleggingsteamet har vært i kontakt med forteller at Majorstua krysset 
er et spennende og fint sted der de alltid treffer kjente. Spisestedene, shopping i 
Bogstad veien, treningssentre og Colosseum kino blir også nevnt som grunner for å 
være på Majorstua. Området blir videre beskrevet som et sosialt sted og et sted for å 
knytte nye vennskap med ungdom i samme alder. Majorstua blir omtalt som et knute-
punkt fordi det er sentralt og lett å komme seg dit: «Fint sted å møtes, alle vet hvor 
det er». Majorstuakrysset beskrives som et godt alternativ til det å være hjemme etter 
skole tid. For enkelte av ungdommene gjør bruken av byrommet det enklere å møte flere 
venner om gangen. McDonald’s ved Majorstuakrysset blir brukt som oppholdssted av 
mange ungdommer, også de som oppholder seg i området over tid: «Mange orker ikke å 
være hjemme hele dagen, og du kan ikke ha 20 venner inne, så du kjøper en  Cheese(burger) 

for 20 kroner og henger der hele dagen».

Flere ungdommer som oppsøker områ-
det benytter seg av HAMNA fritids-

klubb, Felles verket Majorstua og 
 Skateparken ved Colosseum torg. 

Noen ungdommer nevner at de 
møtes på Majorstua før de drar 
videre til eksempelvis Frogner-
parken og andre aktiviteter.

«Å loke»
Ungdommene selv beskriver 

det å være mye i sentrum og på 
Majorstua for «å loke». En av ung-

dommene forteller: «Jeg bare loker 
på «Maja» (Majorstua), bare går opp 

og ned, dersom jeg har noe fritid, da».  

«Vi bare loker». Ut i fra enkelte av ungdommenes egne beretninger og svar antas at det 
«å loke» er noe hverdagslig, å henge rundt uten å ha noe spesielt fore, noe positivt og 
noe man kan gjøre med venner. 

Stigma rundt det å være «byloker»
Et annet begrep enkelte av ungdommene bruker er «byloker», som er en  beskrivelse 
av ungdom som oppholder seg mye i Oslo sentrum på hverdagene fra etter skoletid 
til sent på kvelden og hele tiden i helgene. Ungdommene forteller at det å være mye 
i byen på steder som Oslo S eller på Majorstua er et kjennetegn på en «byloker» (for 
noen kjent som «byvanker»). En av ungdommene som ble intervjuet på McDonald’s på 
 Majorstua beskriver følgende: «Det er mange bylokere her…mange som henger her. 
Vi er ikke bylokere». Beskrivelsen antyder at det er viktig å ikke bli assosiert med 
 «bylokere» da betegnelsen kan skape et dårlig rykte for ungdommen det eventuelt 
 gjelder.  «Bylokere» er som tidligere nevnt mye ute og henger. Det kan ifølge ungdom-
mene bety at  ungdommen kanskje ikke kan være hjemme fordi det er noe galt der, eller 
at de ikke har noen faste fritidsaktiviteter.  

Informantene fra fritidstiltakene forteller at de ofte har besøk av ungdom som de vet 
bruker flere åpne tilbud i byen. Disse ungdommene blir også beskrevet som «lokere» på 
grunn av deres mobilitet, bruk av tilbud på tvers av Oslo by og som ungdom som antas 
av informantene å komme fra lavinntektsfamilier. Informantene er også klar over at det 
er noe stigma knyttet til det å henge mye ute.

Mobil ungdom
Ungdom forteller og begrunner sin mobilitet, som til vanlig kan foregå tvers  gjennom 
byen, med at flere reiser «dit det skjer», og har som oftest ingen sammenheng med 
mangel fulle fritidstilbud eller tiltak som ikke treffer i deres nærmiljø. En ungdom 
 forklarer det slik: «Har ikke så mye å si hva som skjer i sin bydel. Pleier å henge der det 
er folk. Hvis noen er sånn at hvis noen vil komme reiser vi dit uavhengig av bydel. Fordi vi 
har lyst til å henge med dem. Vi er fra Frogner, hvis noen fra et annet sted spør, reiser vi 
bare dit ...». Dette forteller oss at det er noe vilkårlig hvor ungdommene reiser og opp-
holder seg, og at hvor vennene oppholder seg er styrende for hvor ungdommene reiser.

Det er tydelig at ungdommene HKH-teamet har intervjuet oppholder seg på  Majorstua 
av forskjellige grunner. Oppsummerer vi svarene fra ungdommene er områdets 
tilgjengelig het, dets varierte tilbud, muligheten til å bli kjent med nye venner og 
 an samlinger av ungdom over tid hovedgrunnene til å oppholde seg på Majorstua.
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Risikofaktorer 
Flere av informantene har i løpet av kartleggingen gitt tilbakemelding på hva som anses 
som bekymringsfullt knyttet til ungdom som oppholder seg på Majorstua. Enkelte av 
informantene påpeker at det er en vesentlig forskjell mellom å gå i butikker og det å 
henge i området hele dagen. Andre informanter har medieoppslagene som bakgrunn 
for sin bekymring. Politiet retter en bekymring for ansamlinger av det de omtaler som 
sårbar ungdom på ett sted, et negativt fellesskap som potensielt kan dannes, miljøets 
tilgjengelighet til rusmidler, bruk av vold innad i miljøet, samt at enkelte av ungdom-
mene selv står for en del ran og tyverier fra andre ungdommer. 

Vold og konflikter

I den innledende konsultasjonen kom det frem bekymring rundt voldshendelser i 
 området. Tidlig i kartleggingsfasen uttrykte det forebyggende politiet at de er  bekymret 
for  miljøet som oppholder seg der, da volden de ser er svært grov og tidvis  uprovosert. 
Under intervju med politiet beskriver de Majorstua som et sentralt treffpunkt for  ungdom 
som på et eller annet tidspunkt har vært involvert i en eller annen form for kriminal itet. 

Ut i fra intervjuene med ungdom har de fleste ungdommene hørt om voldsepisoder. 
Enkelte som er intervjuet har selv vært vitne til alvorlige voldshendelser, eller blitt 
 truet med kniv. Mange forteller at de har sett slåssing på videoer som deles på  sosiale 
 medier. Kartleggingen viser at det som regel er gutter som slåss med gutter. Likevel 
 forteller enkelte ungdommer også om hendelser med jenter som «beefer» og der det 
ender med slåsskamp. En ungdom forklarte det slik: «Noen jenter slåss også…de går 
rundt og tester mange». Ungdommene beskriver det «å beefe» som en opp trappende 
konflikt, ofte med trusler om vold. Selve slåsskampen er ikke «beefing», men det kan 
være en potensiell konsekvens. Andre voldshendelser beskrives med mange  involverte 
og at  T-banen brukes for å raskt komme seg til et annet sted. Enkelte av  ungdommene 
beskriver Majorstua som sted for avtalte slåsskamper: «Det skal alltid være på 
 Majorstua», og at slåsskampen deles på sosiale medier. Uprovosert vold blir også nøye 
beskrevet av en ungdom som selv ble slått ned på McDonald’s helt uten videre: «... de 
andre hadde kommet løpende inn i restauranten, så hadde de kastet en ting på meg og 
så var det en kar som eide det jeg fikk kastet, og han som eide det bare kom og nikket 
meg ned i bakken, sånn helt uten videre».

Flere av ungdommene forteller at slåsskampene som finner sted ikke foregår midt 
i Majorstuakrysset, men heller lenger ned i gatene. Av og til er det eldre ungdoms-
grupper som slåss seg imellom. Disse kan da komme fra hver sin fest i helgene og det 
kan ende med slåssing. Andre alvorlige voldshendelser knyttes til ungdoms grupper 
som har  festet i Frognerparken eller vært på Pokemon Go-jakt, som møter andre 

ungdoms grupper og starter slåsskamper. En av hendelsene førte til tilkalling av politiet 
og at to gutter måtte på sykehus etter angrep av en ungdomsgruppe. 

Flere av ungdommene gir uttrykk for at de må tilpasse seg miljøet der de er for å 
unngå konfrontasjoner, trusler og vold. Noe så enkelt som å se på noen lenge nok, kan 
 eskalere til en konflikt eller voldsepisode: «Det er best å passe seg, 20 åringer som blir 
slått ned av 15-16 åringer». Dette kan tyde på at i enkelte deler av miljøet på Majorstua 
finnes uskrevne regler som mange kjenner til, og som det er best å forholde seg til. 

Barnevernvakten i Oslo forteller om enkelte grove voldshendelser på Majorstua i 2018 
og 2019, og trekker frem den negative innvirkningen dette har på miljøet. Det gjelder 
både de som blir utsatt for vold, men også for de som bevitner denne typen uønsket 
atferd. I tillegg er det negative konsekvenser på flere plan for de som utøver volden. 
Det kan være med å forsterke opplevelsen av utenforskap og opprettholde en anti-
sosial atferd. Barnevernvakten sier videre at tiltakene rundt disse enkeltungdommene 
må treffe, ellers blir det vanskelig å hjelpe dem.

Ut i fra observasjoner gjort i kartleggingsperioden har vi observert hendelser som 
anses å gjøre området utrygt. Under en felting var det syv-åtte unge gutter og tre 
 jenter, alle i 14-15 årsalderen som lekeslåss med belter på Majorstuatrappen. Under 
kartleggingen ble det også observert en gruppe med gutter i alderen 16-17 år som 
oppførte seg truende en dag og utøvde blind vold mot en eldre ungdom kvelden etter. 
Andre  hendelser som i denne sammenhengen er viktige å beskrive er igjen leke slåssing, 
spark av gatebukk, ungdom med spritflaske i hånden og forbipasserende – voksne og  
unge – som reagerer på støy og leven i det offentlige rommet. På perrongen til  Majorstua 
T-banestasjon er det i løpet av kartleggingsperioden observert hendelser med forbi-
passerende som kommer borti noen av guttene, som reagerer med å utøve vold. Dette 
tyder på lav terskel for voldsbruk blant enkelte ungdommer. 

Samtlige av ungdommene som er intervjuet kjenner til at det har blitt utført vold og grov 
vold av ungdom på Majorstua i perioden 2018 til 2019. Dette har ifølge  ungdommene selv 
skapt frykt i ungdomsmiljøet, og en normalisering blant enkelte av ungdommene om at 
volden er en del av bybildet på Majorstua – «det bare skjer». Ungdommene sier at volden 
ikke er særegen for området, men kan skje alle steder i Oslo. Ungdommene opplever selv 
at det etter sommeren 2019 har vært færre voldshendelser i Majorstuaområdet.  

Våre informanter fra politi og barnevern kan bekrefte at det har vært en nedgang i 
antall voldshendelser fra og med sommeren 2019, men at det ikke har opphørt. Ut i fra 
våre funn fremkommer det at voldsutøverene er ungdom som finner sammen i grupper 
fra forskjellige bydeler, ofte fra andre deler av byen og at flere av ungdommene er kjent 
for hjelpeapparatet.
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Ran Flere av våre informanter i hjelpeapparatet og ungdommene selv bekrefter bekymringen 
knyttet til ran. Bekymringen knyttes opp mot selve handlingen, ettervirkningen i form av 
utrygghet hos ungdommene som opplever å bli ranet som skremmende og sliter i etter-
kant av hendelsen. Helsesykepleier i Bydel Frogner og oppsøkende team i samme bydel 
forteller om ungdom de følger opp. Disse er enten selv blitt ofre for ran eller er en del 
av en gruppe bestående av ungdom fra ulike steder i byen som har utført ran. 

Rusbruk

Under innledende konsultasjon kom det frem at flere av instansene hadde bekymring 
for både bruk og salg av rusmidler i ungdomsmiljøet på Majorstua, spesielt bruk og salg 
av cannabis. T-banestasjonen ble spesielt trukket frem som et sted for omsetning av 
cannabis. Enkelte skoler forteller om foreldre som er generelt bekymret for  området, 
og som ikke tillater sin ungdom å oppholde seg på Majorstua. Det er en  generell 
 bekymring for hvordan ungdommer påvirker hverandre i negativ retning, også når det 
gjelder rusmidler. 

Ungdommene forteller oss i intervjuene at det ikke er uvanlig med bruk av rusmidler på 
Majorstua. Samtidig er det få av ungdommene som trekker frem at det er mye rusbruk 
i området. Dette forklarer de med at Majorstuaområdet består av åpne, oversiktlige og 
folksomme områder. Ungdommene er mest kjent med at det drikkes alkohol i helgene. 
Bruk og røyking av hasj og marihuana skjer i helger og på hverdager, og ikke kun på fest. 
Frognerparken blir nevnt av ungdommene som et sted for fester i sommer halvåret 
hvor det blant annet røykes mye cannabis og drikkes alkohol. En av ungdommene som 
ble intervjuet nevnte at det også brukes partydop som MDMA6. Enkelte ungdommer 
 fortalte om venner som lager hasjbrownies, men forteller samtidig at dette ikke er 

Antall ran i Oslo vest politidistrikt (Sandvika, Asker, Bærum og de fire 
 bydelene vest) begått av unge. 

2018 –28 ran og 49 utførere 
Av disse er det 18 personer  under 18 år som har blitt ranet på Majorstua området

 2019 – 28 ran og 48 utførere 
Av disse er det 18 personer  under 18 år som har blitt ranet på Majorstua området

I Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 20195 defineres ran etter straffelovens § 327 
som omhandler de situasjoner der det er brukt vold eller trusler til å frata en annen 
person en gjenstand i vinnings hensikt. 

Mange av de unge som er intervjuet har hørt om venner eller andre jevnaldrende 
som har blitt ranet på Majorstua, samtidig som det er noen som ikke kjenner til ran i 
 området. Fire av ungdommene som ble intervjuet hadde selv blitt ranet, og var blitt fra-
stjålet penger, AirPods, klær, sminke eller veske. En av ungdommene hadde blitt truet 
med kniv og ranet på Majorstuatrappa av en gruppe med ungdom. Hendelsen har satt 
preg på ungdommen som ikke lenger føler at det er trygt på Majorstua. Yngre ungdom 
helt ned i 7. klasse forteller at AirPods er mest populært å rane til seg, og at du ikke 
har noe annet valg enn å gi de fra deg når eldre ungdom truer deg. En ungdom  forteller 
å ha sett flere ran på Majorstua: «De tar luer, ørepropper, så løper de og tar den første 
T-banen de ser». Ungdommene beskriver de som raner som ungdom som opptrer i 
grupper. Politiet forteller at det er enkelte ungdomsgrupper som står for flere for-
hold. Ungdomstjenesten i Bydel Frogner har fulgt opp saker som involverer ungdom 
fra bydelen som har utført flere ran, og forteller at denne gruppen er sammensatt av 
ungdom fra forskjellige bydeler.

Politiet er bekymret for en utvikling der flere ungdommer de har snakket med normali-
serer det å bli ranet, og hvor ungdommene sier: «Det er nærmest noe du må godta 
- blitt rana, ok greit det». Politiet antar at det er store mørketall når det gjelder ran. 
Deres erfaringer tilsier at det er vanskelig for ungdom å fortelle voksne om at de har 
blitt ranet. Ofre politiet har snakket med forteller at de blir truet med represalier der-
som de anmelder. Flere blir presset for penger via Vipps av andre ungdommer over tid. 

Fa
kt

a

6) MDMA (3,4-metylen-dioksi-metamfetamin). MDMA er euforiserende stoff som er syntetisk fremstilt i et laboratorium ut fra enkle 
 kjemikalier. MDMA er det aktive stoffet i ecstasy.5) https://korusoslo.no/wp-content/uploads/2020/11/Salto_Barne-og-ungd.krim-Oslo_2019_Digital.pdf
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vanlig. En ungdom forklarer at bruk av rusmidler skjer ved at: «(...) ofte er folk sammen 
med venner fra andre steder, og så blir man påvirket. Og da kan det hende man prøver 
eller begynner». 

Ungdommene har ikke gitt entydige svar på om det er kjønnsforskjeller når det gjelder 
bruk av rusmidler annet enn at de fleste mener at bruk av cannabis er tilnærmet lik for 
gutter og jenter. 

I kartleggingsperioden er det observert tre tilfeller av røyking av cannabis på  kveldstid 
ved skolegården til Majorstua skole. I alle tilfellene var det gutter i alderen 15-19 år 
som røyket sammen i grupper på 3-4 personer. I helgene er det registrert flere  tilfeller 
av alkoholpåvirket ungdom under 18 år på Majorstua. Flere av tilfellene har vært  fredag 
og  lørdag ettermiddag og kveld. Kartleggingsteamet har på det meste  observert til 
sammen 50-60 alkoholpåvirkede ungdommer i løpet av en kveld som oppholdt seg 
rundt  Majorstuakrysset og McDonald’s.

Kjøp og salg av rusmidler

En av skolene i området bekrefter bekymringen for rus som gjelder enkelte  ungdommer, 
og beskriver salg av rusmidler i skolegården og inne på skolen. Barneverntjenesten i 
Frogner har inntrykk av at salg av cannabis var mer attraktivt for det de selv  beskriver 
som «de store gutta» før. Nå utgjør salg av cannabis i mindre skala småpenger og 
 ungdommene har tatt over dette salget, noe som kan tyde på at disse ungdommene er 
løpegutter for bakmenn som styrer virksomheten.

Forebyggende politi på Majorstua forteller at det er vanskelig å si om det er mer kjøp og 
salg av rusmidler på Majorstua enn andre steder i byen. Det refereres til at det ikke er 
gjort noe større beslag av illegale rusmidler i Majorstuaområdet, men at de har kjenn-
skap til at det foregår salg av cannabis blant enkelte ungdommer. Politiet har ikke inn-
trykk av at det er faste geografiske plasser for kjøp og salg av rusmidler på Majorstua. 

McDonald’s på Majorstua forteller at de er opptatt av gjestenes sikkerhet, og blir 
bekymret i møte med enkelte ungdomsgrupper, da ledelsen er klar over at det er 
noe salg av rusmidler på Majorstua, og de har hørt om at det også har foregått salg 
inne i restauranten. McDonald’s har nulltoleranse for bruk og salg av rusmidler i sine 
 restauranter, og har satt i verk tiltak for å sørge for ro og orden med vektere til stede 
fra kl. 20.00-01.00 hver helg. Videre forteller McDonald’s at de på mange måter har 
blitt et værested, nærmest som det de selv beskriver som en fritidsklubb, for mange 
ungdommer som oppsøker området. Dette er en funksjon McDonald’s selv ikke ønsker 
å ha. Det er ikke uvanlig at stedet må bortvise ungdom som oppholder seg inne over 
lenger tid eller ungdomsgrupper som skaper mye uro og lager kaos. 

I tre av de 18 ungdomsintervjuene som er gjennomført, forteller ungdom om at de selv 
har sett salg av rusmidler inne på McDonald’s. I fire av 18 ungdomsintervjuer forteller 
ungdom å ha opplevd at andre har tatt kontakt for kjøp av rusmidler uten at de selv har 
noe med omsetning av narkotika å gjøre. 

Ungdom vi intervjuet som har tilknytning til miljøet, og som selv driver med salg av 
rusmidler, forteller at det ikke foregår rekruttering av nye ungdommer med fokus 
på  Majorstua spesielt. Ungdommen hevder at drevne selgere oppsøker og selger 
selv i Majorstuaområdet da disse er mer erfarne, og det er mindre fare for å bli tatt. 
 Rekrutteringen av «nye selgere» skjer til mindre travle steder. Parken ved siden av 
Briskeby Brannstasjon omtales av enkelte av ungdommene som et sted hvor det brukes 
en del rusmidler, og som «dealere» fra Majorstua oppsøker for salg. 

I flere av intervjuene merket kartleggingsteamet at ungdommene ble tause og noe 
brydd da spørsmålene omhandlet temaet rus. Beskrivelsene begrenset seg mer til 
deres venners bruk enn mer utdypende svar rundt eget forhold til rusmidler og egne 
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erfaringer med rus. Ungdommene som kartleggingsteamet vet er i et miljø hvor det 
foregår både bruk og salg gir også unnvikende og korte svar rundt både bruk og kjenn-
skap til salg av rusmidler.  

Under kartleggingsperioden har det ikke blitt observert direkte salg av narkotika på 
Majorstua. Det er likevel observert to hendelser vi antar kan knyttes til salg av rus-
midler: Under en av feltingene i området ble det observert en mann, som ble beskrevet 
som sløv i øynene, i kontakt med en annen person, der det ble foretatt en utveksling av 
det som antas var rusmidler. Under en annen felting ble en samtale mellom en ungdom 
i 15- årsalderen og en mann i 20-årene overhørt av kartleggingsteamet. Personene 
avtalte detaljer rundt salg av et større parti med cannabis og utvekslet mobilnumre. 

Oppsøkende team i Frogner forteller at de har observert ungdom de kjenner som  
selger rusmidler i områder ved Vaterland i Oslo sentrum.  

Ingen av våre informanter i denne kartleggingen har kjennskap til at det er et åpent 
tyngre rusmiljø med tilholdssted på Majorstua. Dette bekreftes av Uteseksjonen og 
vektere, samt våre egne observasjoner i kartleggingsperioden. Vi har under kart-
leggingsperioden kun ved en anledning observert to personer med tilsynelatende tung 
rusproblematikk som har oppholdt seg i Majorstuaområdet. Informanter fra vekter-
tjenesten fortalte at det er en del eldre mennesker som bruker Valkyrie plass på 
sommers tid, og at disse kan betegnes som alkoholikere. Utover dette er det ingen funn 
som tilsier at Majorstua har et åpent rusmiljø med omsetning av tyngre rusmidler. 

Trygt eller utrygt på Majorstua – hva sier ungdommene? 

Under innledende konsultasjon ga flere av deltakerne uttrykk for bekymring knyttet 
til ungdom som oppholder seg på Majorstua, og det ble stilt spørsmål om hvor trygt 
det er for ungdom å ferdes og oppholde seg i området. HKH-teamet fikk innspill om å 
få ungdommenes egne betraktninger og opplevelse av trygghet frem i løpet av kart-
leggingen. Det ble blant annet stilt to spesifikke «HKH-spørsmål» som en del av en 
elektronisk undersøkelse i forbindelse med gjennomføringen av makering av Verdens-
dagen for psykisk helse i Bydel Frogner – Ungdomsdagen for alle 10. klassingene i 
bydelsskolene i oktober 2019. Av de til sammen 300 tiendeklassinger som besvarte 
spørsmålet «Opplever du at det er trygt å være på Majorstua?» svarte 70 % (210) at 
det er trygt. 30 % (90) svarte at det er utrygt. 

Til sammenlikning viser tall fra Ung i Oslo (2018) at 85 % av ungdom i Bydel Frogner 
opplever sitt nærmiljø som trygt. Dette kan tyde på at flere ungdommer opplever selve 
Majorstuaområdet som mindre trygt enn ellers i Bydel Frogner.  

Det andre spørsmålet i undersøkelsen kunne ungdommene selv utdype: «Hva kan  gjøres 
for at området oppleves som tryggere?». Vi fikk inn 119 svar som er en god blanding 
av gode råd, ønsker og tiltak:

 ▸ Ingenting, det er trygt der 
 ▸ Fjern de som lager bråk
 ▸ Mindre ran
 ▸ Mindre vold
 ▸ Ikke være på Majorstuen sent lørdag kveld
 ▸ Mer politi
 ▸ Flere natteravner
 ▸ Flere vakter
 ▸ Vet ikke (svaret som flest ungdommer ga)

I tillegg til den elektroniske undersøkelsen hadde HKH-teamet en stand under Ungdoms-
dagen der 82 tiendeklassinger ble spurt om hvordan de opplever ungdomsmiljøet i 
Majorstuaområdet: «Hvordan vil du beskrive ungdomsmiljøet på Majorstua?».  Svarene 
fordelte seg slik:

1. 20 % (16 av 82) svarer vet ikke
2. 3 % (11 av 82) nevner at det er mye slåssing og vold på Majorstua
3. 45 % (37 av 82) sier at området er et positivt sted og at miljøet er bra
4. 22 % (18 av 82) forteller at området er både positivt og negativt

Mange av ungdommene som var til stede under Ungdomsdagen 2019, og de som ble 
intervjuet under kartleggingsperioden, forteller at de oppholder seg mye på Majorstua 
og at de liker å være der. Ungdommene forteller at det er fint på Majorstua på dagtid 
og at det er et positivt sted å være. Flere ungdom nevner i intervjuene at det er store 
forskjeller på hvem som oppholder seg i området på dagtid, og de ungdommene som 
er der senere på dagen og utover kvelden. 

Ungdom forteller at det kan være utrygt på Majorstua på grunn av det de selv  omtaler 
som «gjengete», og nevner ran og voldshendelser. Flere ungdommer forteller om  venner 
som ikke oppholder seg på Majorstua etter et visst klokkeslett. En ungdoms gruppe for-
klarte det slik: «På dagtid ser du familier sitte der… du ser jo ikke det lørdag kl. 20.00».
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En av ungdommene som deltok under dialogmøtet forteller at han bor på Majorstua, 
og tar bussen et stopp lengre opp i Kirkeveien for å slippe å gå forbi McDonald’s på 
kveldstid da dette oppleves som utrygt. En annen ungdom forteller: «Jeg holder meg 
unna hele Maja på kvelden».

Ungdommene nevner flere episoder som omhandler større ansamlinger med opptil 
100 ungdommer utenfor McDonald’s, bråk utenfor Majorstuatrappa og alvorlige slåss-
kamper som utrygge forhold på Majorstua. Noen av ungdommene mener at det nå er 
lite slåsskamper, og at det har blitt mye bedre etter sommeren 2019. 

Trygt eller utrygt på Majorstua – hva sier de voksne?

Forebyggende enhet ved Majorstua politistasjon gjennomførte en større innsats i Major-
stuaområdet våren 2019. I tillegg ble fellesfeltingen med Uteseksjonen i regi av SaLTo 
Oslo vest gjennomført, noe som  resulterte i at flere tjenester ble synlige og aktive i ung-
domsmiljøet. Dette kan være noe av grunnen til at det nå er registrert et lavere antall 
hendelser etter sommeren 2019. Samtidig opplyser politiet at ran og voldshendelser 
ikke er opphørt. De får inn meldinger om tilfeller av både grov vold og mindre alvorlig 
vold utført av ungdom. 

Informantene ved barneverntjenesten i Bydel Frogner er tydelige på at de tenker 
 Majorstua som et trygt område. De er samtidig bekymret for ungdomsmiljøet som opp-
holder seg mye der og i Oslo sentrum. Bekymringen baserer seg på økt tilgjengelighet 
til rusmidler, økt risiko for ran, trusler eller det å bli involvert i slåsskamper. I tillegg er 
det en bekymring for at ungdomsmiljøet tilbyr en følelse av fellesskap og aksept. Miljøet 
blir da opprettholdende fordi ungdommene tar imot det destruktive fellesskapet siden 
de ofte ikke har innpass i andre ungdomsmiljøer. Barneverntjenesten i Frogner forstår 
området slik at det er noen få som står for mye av uroen som har vært på Majorstua, og at 
det blant dem er en del tilreisende ungdommer fra andre bydeler som oppsøker området. 

Barnevernvakten i Oslo forteller om enkelte grove voldshendelser som skjedde på 
Majorstua i 2018 og 2019, og trekker frem hvilke negative innvirkninger dette har på 
miljøet. Det gjelder både de som blir utsatt for vold, men også at det er det skadelig for 
de som bevitner voldsutøvelsen. I tillegg er det negative konsekvenser på flere plan for 
de som utøver volden. Det det kan være med å forsterke utenforskap og opprettholde 
uønsket atferd. Barnevernvakten sier videre at tiltakene rundt disse enkelte ungdom-
mene må treffe, ellers kan vi ikke hjelpe dem.

Ansatte ved Fellesverket Majorstua opplever at det er mye positivt ved ungdoms miljøet 
de er i kontakt med. De har fra tid til annen likevel opplevd utfordringer knyttet til ung-
dom som lager bråk utenfor lokalene, forekomst av tyveri og trakassering av annen 
ungdom. Fellesverket har ikke nok ansatte eller frivillige til både å følge opp  ungdom 

inne på møteplassen, og håndtere tilfeller av uro utenfor lokalet. Felles verket har i 
enkelte tilfeller sendt bekymringsmelding til barneverntjenesten på grunn av observa-
sjon av bekymringsfull adferd blant ungdom. 

Ut i fra HKH-teamets egne observasjoner under det oppsøkende arbeidet fremstår 
Majorstuaområdet som folksomt, pulserende og som regel et trygt område. Under kart-
leggingsperioden har vi sett ungdommer som hygger seg der, er sammen med  venner 
og skal til og fra Majorstua med trikk, buss eller T-bane. Vi har observert  ungdommer 
som sitter og snakker sammen på restaurantene, og som treffer nye og gamle venner 
utenfor McDonald’s. 

Samtidig har vi observert tilfeller av noe grenseløs atferd. Ungdom som eksempel-
vis har brukt belter til å slå hverandre med, ungdomsgrupper som plutselig løper ut 
i trafikken og skaper farlige situasjoner, vold mot tilfeldige personer, og ungdom som 
tiltrekker seg mye oppmerksomhet ved å opptre truende overfor andre ungdommer 
ved Majorstuakrysset. 

Vi forstår det slik at de aller fleste ungdommene opplever det som positivt å oppholde 
seg på Majorstua. Samtidig ser vi faktorer som er med på å gjøre området utrygt.  Dette 
handler om grupperinger som skaper utrygghet i form av bråk, vold, trusler og ran. 
Basert på ungdommenes beskrivelser og egne observasjoner er det også stor forskjell 
på hvordan området oppfattes ut i fra tid på døgnet. Tilfellene vi har observert som 
har skapt utrygghet har skjedd ettermiddag og kveld. Vår kartlegging viser at det er 
ungdom og grupperinger rundt disse, fra både de vestlige og andre bydeler i Oslo, som 
står for hendelsene. 

For HKH-teamet har det vært overraskende mange ungdommer som beskriver at andre 
de kjenner fra skolen eller i vennekretsen har blitt slått, ranet eller truet på Majorstua.
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Hva sier statistikken? 

SaLTo-rapporten for Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo i 20197 har hovedfokus på barn 
og unge under 18 år. Personer under 15 år er ikke strafferettslig ansvarlige, men noen av 
disse begår kriminelle handlinger og har behov for oppfølging. Rapporten inneholder også 
kunnskap om kriminalitet i aldersgruppen 18–22 for å understøtte arbeidet med å utvikle 
gode modeller for det forebyggende arbeidet også overfor denne aldersgruppen. 

Rapporten gir i hovedsak en presentasjon av kvantitative data fra politiets straffesaks-
register (STRASAK), bearbeidet spesielt for bruk innen SaLTo-samarbeidet. 

Oslo politidistrikt er inndelt i tre driftsenheter, enhet øst, vest og sentrum, og inkluderer 
kommunene Asker og Bærum i tillegg til Oslo. I SaLTo rapporten er det valgt å bruke politi-
stasjonskretsene i gamle Oslo politidistrikt for inndeling av områder: Sentrum, Grønland, 
Stovner, Manglerud og Majorstua.

Politisonen som blant annet tilhører politikretsen til Majorstua politistasjon og som 
er relevant i denne kartleggingen er sonen  Majorstua-Homansbyen. Politisonene er en 
geografisk fordeling i politiets systemer og de forholder seg ikke bevisst til bydeler, del-
bydeler eller grunnkretser. Denne sonen er likevel større enn HKH-kartleggings området, 
og tallene vil være høyere enn tall begrenset til kun området rundt Majorstua krysset. 
Samtidig viser våre innhentede opplysninger at det er nettopp i vårt kartleggings-
område de fleste lovbruddene skjer. 

Ungdommenes kjennskap til hjelpeapparatet 
og tillit til voksne
 
Under den innledende konsultasjonen ønsket flere å få mer kunnskap om hvordan 
 ungdom som oppholder seg i Majorstuaområdet forholder seg til hjelpeapparatet. 
Hvem ungdom tar kontakt med ved behov for hjelp, om de har nok kjennskap til tilbud 
og tjenester, og om de har tillit til voksne de møter ute i tjenestene. 

De aller fleste ungdommene forteller at de kun snakker med venner dersom de opp-
lever negative hendelser eller har utfordringer i livet. Mange opplever det som flaut 
og risikofylt å snakke med voksne om enkelte temaer, og forteller at de ofte både 
 kontakter hverandre og varsler andre om hendelser på sosiale medier. I de tilfellene 
der de  snakker med noen utover venner, er det først og fremst med egen familie som 
foreldre og søsken, så skolerådgivere og/eller helsesykepleiere. 

I våre intervjuer med helsesykepleiere i de forskjellige bydelene bekreftes dette med 
godt besøkte skolehelsetjenester, og henvendelser fra sårbar ungdom som ber om 
hjelp til ulike utfordrende situasjoner. Helsesykepleiere melder samtidig at det er 
enkelte temaer ungdommene likevel vegrer seg for å snakke om, som for eksempel 
rusmiddelbruk.

Noen av ungdommene uttrykker at de er usikre på hvem som har taushetsplikt, og 
enkelte ungdommer har en frykt for at voksne sier ifra til politiet, og at det å snakke 
med voksne resulterer i trøbbel for en selv. En ungdom vi intervjuet hadde akkurat vært 
på foredrag med politiet. Det han satt igjen med var at politiet ville at ungdom skulle ta 
kontakt for hjelp. Ungdommen sa samtidig at: «Det er tullete å tro ungdom vil gjøre det, 
hvorfor vil ungdom si noe som gjør at vi blir anmeldt?» Denne ungdommen var usikker 
på hva som kunne skje dersom han sa noe til politiet og hvilke følger dette kunne få.  

Enkelte ungdommer som var kjent med hjelpeapparatet, fortalte om egne erfaringer. 
Deres opplevelse er at det de forteller til voksne, for eksempel en lærer eller ute-
kontakt, fort kan havne hos barnevernet eller politiet:  

«Vi vet jo at dere har taushetsplikt. Men det er tett mellom dere voksne og politiet. Vi 
vet jo at dere ikke er politi, men vi vet at dere samarbeider med de. Så det gjør at vi 
egentlig ikke forteller noe til dere. Vi vet jo at politiet skal hjelpe oss og sånn, men det 
er ikke helt det vi føler da….Vi vil jo ikke skape problemer for oss selv»

Samtlige av ungdommene som ble intervjuet kjenner til hjelpetjenester som skole-
helsetjenesten og barneverntjenesten. De fleste hadde lest om barnevernet i medie-
oppslag, og hadde dermed hverken positive eller negative erfaringer med tjenesten. 
En av ungdommene hadde positive erfaringer og hadde fått mye hjelp, mens en annen 7) https://korusoslo.no/wp-content/uploads/2020/11/Salto_Barne-og-ungd.krim-Oslo_2019_Digital.pdf

Majorstua 2015 2016 2017 2018 2019

Antall mistenkte personer totalt 150 229 314 258 293

Antall anmeldelser totalt 156 291 348 281 354

Narkotika 22 52 69 60 51

Vinning 45 65 126 100 115

Butikktyveri 26 41 68 47 52

Ran 5 3 26 35 20

Vold 35 58 74 58 85

Fysisk vold 21 40 43 33 58

Mot offentlig tjenesteperson 2 3 13 5 6

Trusler 10 14 18 18 21

Antall anmeldelser og mistenkte personer i alderen 10-17 år med gjernings sted i Majorstuaområdet 2015-2019. Antall anmeldelser fordelt på 
utvalgte lovbruddskategorier. 
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mente at barnevernet «tok» barn, og ga uttrykk for at det var leit å miste kontakten med 
en venn som var kommet på institusjon. Sistnevnte hadde kjennskap til en Facebook- 
gruppe med motstandere av barnevernet. De få ungdommene som hadde egen  erfaring 
med barnevernet bygger sin opplevelse på det.

En stor andel av ungdommene kjente til barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og 
 Uteseksjonen. Tjenester som Utekontakten, LOS og ruskonsulent var det få eller ingen 
som kjente til. 

I vår kartlegging ser vi at informasjon om aktuelle tjenester og tilbud ikke når ut til 
ungdom, og at de ikke nødvendigvis tar kontakt med hjelpeapparatet når de opplever 
 utfordringer i sin hverdag. Kartleggingen viser at det er stor variasjon i hva ungdom-
mene kjenner til av fritidstilbud og andre kommunale hjelpetjenester for ungdom. 
Barne vern og skolehelsetjenesten er best kjent for ungdom, enten via egne opp levelser 
og  fortellinger fra andre ungdommer, men mest fra medieoppslag. 

Samarbeid mellom tjenester 
Det foregår et samarbeid mellom tjenestene og flere av våre informanter forteller 
om godt arbeid rundt enkeltsaker hvor alle bidrar. Taushetsplikten er grunnlaget for 
 arbeidet og viktig å overholde for å ivareta ungdommenes personvern, privatliv og 
 personlige integritet8.

Det nevnes likevel at god forståelse av et tverrfaglig samarbeid og forståelsen av 
taushets plikten ikke alltid er til stede. Forebyggende politi erfarer at det er flere gode 
tiltak der ute, men at de på det jevne savner tettere samarbeid rundt de mest utsatte  
ungdommene. 

En informant påpeker at det ofte er mange «kokker» i enkelte av sakene der det er 
stor bekymring for en ungdom. Det kan føre til at noen tjenester kan «gjemme» seg 
bak taushetsplikten sin, og velger å sitte alene med sin sak uten å etterstrebe et tverr-
faglig samarbeid. Dette er ifølge informanten et eksempel på at det mangler en felles 
 f orståelse av hva som er til barnets beste. 

Enkelte skoler melder om at de ønsker et bedre samarbeid med barnevernet, og 
av og til andre instanser. Det er mange situasjoner der flere instanser er bekymret 
for  samme ungdom, men ingen vet hva som gjøres som følge av taushetsplikten og   
manglende samarbeid. 

Barnevernvakta i Oslo ser på viktigheten av at bydelene kommer raskt i gang med 
egnede tiltak som treffer den enkelte ungdommen. De har fulgt utviklingen til noen av 
ungdommene, og sett kompleksiteten og viktigheten av samarbeid. 

Flere av våre informanter trekker frem at de opplever at ungdom sjelden forteller 
 voksne, og dermed hjelpeapparatet, om sine utfordringer. Dette bekreftes gjennom 
våre intervjuer med ungdom. Flere informanter nevner derfor viktigheten av å be om 
samtykke fra ungdom/familier for å kunne dele informasjon med relevante samarbeids-
partnere i forbindelse med enkeltsaker og konkrete bekymringer. På den måten over-
holdes taushetsplikten uten at den kommer i veien for et godt samarbeid og dialog 
med de det gjelder. Mange av informantene våre erfarer at de fleste ungdommer og 
foresatte samtykker til samarbeid med andre.8)  https://bufdir.no/vold/TryggEst/Verktoy_og_ressurser/Plikter/Taushetsplikt/
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Funnene forteller oss at ungdommenes oppfatning er at det slett ikke er så verst på 
Majorstua og at oppvekstmiljøet i Oslo vest er positivt. Det å være på Majorstua gir 
gode muligheter for å treffe venner og bli kjent med andre, det er et variert serverings-
tilbud, en rekke butikker, samt enkelte fritids- og kulturtilbud for ungdom. Samtidig 
er det funn som peker på utfordringer. Det har vært en rekke hendelser hvor unge 
har blitt utsatt for ran, trusler om ran og vold. For HKH-teamet har det vært over-
raskende  mange ungdommer som beskriver at andre de kjenner fra skolen eller i 
venne kretsen har blitt slått, ranet eller truet på Majorstua. Beskrivelsene peker mot at 
disse  hendelsene anses som «hverdagslige» for de ungdommene som har området som 
sitt nær område, eller har en eller annen form for tilknytning til Majorstua.  Statistikk 
innhentet fra  politiet viser er en klar overrepresentasjon av anmeldelser knyttet til 
området Majorstua-Homansbyen.

Flere av våre informanter ytrer bekymring for potensiell rusbruk og omsetning av 
 narkotika i enkelte av miljøene som oppholder seg på Majorstua. Ungdom på sin side 
forteller om venner som ikke oppholder seg på Majorstua etter et visst klokkeslett da 
ikke alle opplever området som like trygt utover kvelden. 

Ungdommene forteller om varierende kjennskap til fritidstilbud og andre kommunale 
tjenester for ungdom i området. McDonald’s opplever at de på mange måter har blitt 
et værested for ungdom, nærmest som det de selv beskriver som en fritidsklubb for 
mange ungdommer som oppsøker området.
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Funnene rundt samarbeid mellom tjenestene peker i retning av at det er behov for 
kompetanse heving rundt meldeplikt, taushetsplikt, avvergingsplikt og innhenting av 
samtykke. Noen av tjenestene opplever et godt samarbeid rundt enkeltsaker.  Samtidig 
nevnes mangel på innhenting av samtykke og ikke god nok kjennskap til hverandres 
 lovverk, som grunner for et manglende samarbeid rundt ungdom det knyttes bekym-
ring til. Et godt samarbeid kan bidra til å sette i gang godt innrettede tiltak for den 
enkelte  ungdom raskt.

Ungdommenes tillit til hjelpeapparatet er ikke undersøkt spesielt i løpet av denne kart-
leggingen. Det er likevel enkelte ungdommer som gir uttrykk for usikkerhet om hvorvidt 
ansatte har taushetsplikt og hvordan denne overholdes. Ungdommene bekrefter selv 
at de sjelden tar kontakt med hjelpeapparatet når de opplever utfordringer. Dette kan 
vi se samsvarer med hva Uteseksjonen fant i HKH-kartleggingen «Unge på Oslo S», hvor 
flere ungdommer vegrer seg for å fortelle om alvorlige hendelser til voksenpersoner. 

Ungdommenes mobilitet på tvers av Oslo by, og deres søken etter spenning og et 
felles treffpunkt med jevnaldrende, har i løpet av kartleggingen blitt mer åpenbart. 
 Majorstua ser ut til å være i likhet med kollektivtrafikken, et knutepunkt for ungdom 
på tvers av bydelsgrensene. Risikofaktorene som knyttes til enkelte av ungdommene 
og det  negative miljøet som flere av informantene våre har en bekymring for, peker i 
retning av et behov for å forsterke det forebyggende arbeidet generelt, og det rus- og 
kriminalitetsforebyggende arbeidet på tvers av flere bydeler spesielt.  
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Tidligere Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging9 beskriver tre typer fore-
bygging som kan kobles til ulike innsatsområder for forebyggende arbeid. Begrepet 
forebygging brukes på flere måter i ulike fagmiljøer. Det deles ofte inn i tre ulike nivåer 
eller innsatsområder, for å forklare hvem de ulike tiltakene retter seg mot.

• Universell forebygging – retter seg mot hele befolkningen
• Selektiv forebygging – retter seg mot utvalgte grupper
• Indikativ forebygging – retter seg mot enkeltpersoner
 
Kjernen i all forebygging er det å forsøke å påvirke flere faktorer som antas å ha 
 sammen heng med marginalisering og utenforskap. Kompleksiteten i barn og unges 
sosiale liv gjør at antall faktorer som spiller inn kan nærmest være ubegrenset. Målet 
blir derfor å forebygge kriminalitet og andre sosiale problemer som kan ha store 
 negative konsekvenser for barn og unge som enkeltindivider og koste samfunnet dyrt. 
For å begrense omfanget av rus og kriminalitet i samfunnet kreves det innsats og et 
bredt tverrfaglig samarbeid på alle de tre nivåene.

Innsatsen som beskrives som nødvendig i modellen for forebygging ønsker vi å knytte 
opp til handlingsplanen som bygger på hovedfunn fra kartleggingen. Hoved målsettingen 
for handlingsplanen er å styrke de gode ressursene og arbeidet som gjøres for ungdom 
i Majorstuaområdet i dag, øke kunnskapen om målgruppen, legge til rette for en økt 
innsats og samarbeid, samt etterstrebe best mulige tilpassede tiltak for ungdom det er 
knyttet bekymring til som velger Majorstua som sitt nærområde og værested.

Universelle tiltak - viktig for alle 
Gode universelle tiltak for ungdomsbefolkningen er et positivt bidrag i ungdom-
menes liv. Gode oppvekstsvilkår for barn og unge er en uvurderlig faktor i det rus- 
og kriminalitets forebyggende arbeidet der skoler, helsetjenester, lavterskeltilbud og 
fritids tilbud handler om langt mer enn å forebygge kriminalitet, men fungerer i tillegg 
som en byggende arena. 

Skolen har i denne sammenhengen en viktig rolle i arbeidet med å bidra til gode 
oppveksts vilkår for barn og unge med fokus på trivsel, helse og gode læringsarenaer. 
I vår kartlegging kommer det frem at enkelte skoler melder om at de ønsker et bedre 
samarbeid med barnevernet, og av og til andre instanser. Det vises til at det er flere 
situasjoner hvor flere instanser er bekymret for samme ungdom, men ingen vet hva 
som gjøres som følge av taushetsplikten og manglende tverrfaglig samarbeid. 

Del 
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9)  https://kriminalitetsforebygging.no/hva-er-kriminalitetsforebygging/
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I Byrådssak 1/2020 forutsettes det at Utdanningsetaten legger byrådets visjon, 
styrings prinsipper og langsiktige mål for oppvekst- og kunnskapssektoren til grunn for 
sitt arbeid med tidligere innsats, sosial utjevning og tillit og handlingsrom som styrings-
prinsipper10. Skolene skal legge føringene i Sak 1/2020 til grunn for sitt arbeid med 
 strategiske planer for 2020.

«I Oslo skal alle barn og unge ha en trygg og inkluderende oppvekst med like mulig heter. 
Familiene skal få god støtte og hjelp, så raskt som mulig. Barn og unge skal oppleve at 
hjelpesystemene er nyttige, trygge og samarbeidende. Oslobarnehagen og Osloskolen 
skal ha høye ambisjoner og forventninger til den enkeltes faglige og sosiale utvikling, 
og motivere til lek, læring, nysgjerrighet, engasjement og kreativitet. Barn og unge skal 
oppmuntres til å delta i utvikling av et demokratisk og bærekraftig samfunn.»

Fritidsklubber og møteplasser for unge er også en viktig byggende arena i lokal miljøet. 
Viktigheten av dette påpekes i Kommunerevisjonens rapport 09/2018: Bydelenes fore-
bygging av utenforskap blant barn og unge ved at det er behov for møteplasser og 
fritidstilbud for eldre ungdom og unge voksne. 

Fritidsaktiviteter med en klar hensikt er viktig for ungdom med tanke på personlig 
utvikling og sosial integrasjon (Säfvenbom 2005). Fritidsklubbene ble tidligere sett på 
som en arena for inkludering i samfunnet, noe som er med på å fremme sosialisering, 
 dannelse og læring. I de siste årene har det oppstått en ny dreining i det  opprinnelige 
forebyggingsperspektivet på fritidsklubbers rolle i samfunnet. Helsemyndigheter 
omtaler klubbene som arena for å fremme trivsel og livskvalitet blant barn og unge. 
Fritidsklubbene kan også fungere som en forebyggende arena hvor ungdommene blir 
sett og ledet inn i et sosialt fellesskap som er positiv for deres utvikling (Andersen og 
Seland 2020). 

I Byrådssak 189/19 «Klubben vår!» defineres en tradisjonell fritidsklubb som et sted å 
være for sosial interaksjon uten at det stilles forventning om deltakelse på aktiviteter 
som stedet tilbyr. Det legges til rette for ungdommenes deltakelse i utforming av drift og 
aktiviteter med kompetente ansatte som drifter stedet. Saken omtaler fritids klubbene 
og ungdomstiltak som en universell, selektert og indisert forebyggende  arena. Dette til 
tross – er fritidstiltak ingen lovpålagt tjeneste da det ikke finnes nasjonale krav eller 
standarder for fritidsklubber i Norge i dag. Saken bemerker at mange bydeler ikke har 
tilbud for de eldste ungdommene og noe som er savnet hos den eldste gruppa fra 16 
år og unge voksne fra 18-23 år. 

Byrådets mål, strategier og tiltak for gode fritidstilbud til barn og unge  
i Oslo kommune:

• Fritidstiltakene skal være gode møteplasser som gir opplevelser, 
 mestringsfølelse og erfaringer.

• Fritidstiltakene skal bidra til å fremme integrering og fellesskap samt 
redusere levekårsforskjeller, motvirke utenforskap, være kriminalitets-
forebyggende og rusforebyggende.

• Alle bydeler skal tilby fritidstilbud for barn og unge med kompetente 
ansatte, og til hele aldersspennet i barne- og ungdomsbefolkningen.  

Andre fritidsaktiviteter

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012 som en del av 
samhandlingsreformen. Hensikten med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som 
fremmer helse og utjevner sosiale forskjeller. Våren 2017 ble Folkehelseplan for Oslo 
2017-2020 «Helse og trivsel for alle – vårt felles ansvar» vedtatt (Byrådssak10/17, 
2017). Hovedmålet for folkehelsearbeidet er at innbyggerne opplever god helse og 
trivsel, uavhengig av hvem de er og hvor de bor i Oslo. Planen er delt inn i to strategier.

1. Folkehelsearbeid der folk lever sine liv
2. Folkehelsearbeid – et felles ansvar
 
I planen legges det vekt på kommunens tre hovedsatsingsområder for planperioden.

1. En trygg og sunn oppvekst for alle barn og unge
2. En grønn og aktiv by som fremmer fysisk og psykisk helse
3. En inkluderende by som fremmer deltakelse og medborgerskap 
 
Folkehelse skapes i all hovedsak i andre sektorer enn i helsevesenet, og kan komme 
til ekstra uttrykk i virksomheter som integrerer folkehelse i sitt daglige arbeid. Idrett 
og frivilligheten er konkrete eksempler på virksomheter som utfører helsefremmede 
arbeid der folk lever sine liv. 

10) https://www.oslo.kommune.no/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/budsjett-2020/budsjettforslag-2020-og-okonomiplan- 
 2020-2023/

https://www.oslo.kommune.no/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/budsjett-2020/budsjettforslag-2020-og-okonomiplan-2020-2023/
https://www.oslo.kommune.no/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/budsjett-2020/budsjettforslag-2020-og-okonomiplan-2020-2023/
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Oslo kommune har i likhet som for andre felt, en egen politikk for idrettsfeltet: «Behovs-
plan for idrett og friluftsliv». Denne har jevnt over et bredere perspektiv enn idretts-
organisasjonene selv har, da den også tar hensyn til andre interesser som  uorganisert 
idrett, folkehelsetiltak og friluftstiltak. Behovsplanen er et styringsverktøy som synlig-
gjør behovet for nye anlegg, arealer, turveier og friluftslivsområder knyttet til idrett, 
friluftsliv og fysisk aktivitet i Oslo kommune. Planens overordnede mål er: «Oslo 
 kommune skal være godt tilrettelagt for idrett og friluftsliv, spesielt for barn og unge». 

I denne sammenheng er det verdt å nevne at Majorstuaområdet (spesielt  Majorstuen 
skole) sammen med Bydel St. Hanshaugen, nevnes som de områdene med størst 
kapasitets utfordringer når det gjelder idrettsflater og med behov for eksempelvis 
flerbruks haller. 

Kommunes ansvar for å sørge for gode oppvekstsvilkår for barn og unge fordrer at det 
etterstrebes å tilrettelegge for trygge og gode arenaer for idrett og fysisk aktivitet – 
enten som en del av et idrettslag eller som en arena for egenorganisert aktivitet11.

Fritidstilbud på Majorstua

Mange av ungdommene vi intervjuet kjenner godt til både Fellesverket Majorstua og 
Hamna fritidsklubb og bruker stedene ofte, mens andre kun har besøkt stedene én 
gang. Ungdom som går i 9. klasse og oppover forteller at de ikke benytter seg av 
fritids klubbene lenger. Grunnen til dette kan være mange. En ungdom ønsket seg tilbud 
tilsvarende Fellesverket og legger til: «Det er kult hvis det er flere ungdommer der». 
Det kan forstås som om at ungdom i denne aldersgruppen ikke benytter seg av tilbudet 
dersom det er få andre jevnaldrende til stede. Dette samsvarer med hva ungdommene 
beskriver for hvorfor de oppholder seg på stedene de gjør, fordi det er flere andre 
 ungdom der. En ungdom forteller: 

«… jeg føler at det mangler litt sånne steder vi kan være ungdom. Alle som kommer hit 
(McDonald’s) har ingenting å gjøre. Ikke alle kan eller har lyst til å være hjemme. Føler 
noe annet som er like sentralt som McDonald’s der man kan være- trenger ikke så stort, 
trenger ikke være masse biljardbord og alt det der, noe lite der man kan henge da. 
Mesteparten av de som kommer hit kommer for å henge, ikke for å spise. Det må være 
nærme her da …»

Ut i fra HKH-teamets observasjoner benytter ungdom fra 9. klasse og oppover seg av 
blant annet McDonald’s som værested fremfor de eksisterende fritidsklubbene.

Det ungdommene vil ha

Under dialogmøtet beskrev ungdommene at de ønsker seg et sted hvor de har mulig-
het for å sitte og snakke med venner, et sted hvor de kan komme og gå, og at maten som 
selges er rimelig. Flere mener at det er et poeng at tilbudet er åpent fra skoleslutt og 
frem til kl. 22.00. Andre var usikre på om det skulle være åpent til så sent da ikke alle 
får lov til å være ute i sentrum til kl. 22.00. 

Ungdommene ønsker seg også andre fritidstilbud som svømmehall om vinteren, flere 
og bedre basketballbaner, øvingsrom til musikk, dansetilbud og noe som kan tilsvare et 
kulturhus for ungdom. 

Foto: H
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11) Egenorganisert idrett er en fysisk aktivitet som drives frem av utøverne selv, hovedsakelig gjennom utøvelsen av aktiviteten. Aktiviteten kan 
foregå hjemme, i naturen og i urbane miljøer, men også i spesialanlegg.
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Selektive tiltak – nødvendig for utsatte 
 grupper
 
Når det byggende ikke er tilstrekkelig, og ungdom er i fare for å falle ut av samfunnet og 
for en negativ utvikling knyttet til rus og kriminalitet, er det behov for fore byggende til-
tak og tidlig innsats. Det finnes en rekke styringsdokumenter lokalt og føringer  nasjonalt 
som fremhever viktigheten og behov for et kompetent tjenesteapparat i arbeidet – og 
i møte med utsatt ungdom. I Helsedirektoratets (2019) nasjonale retningslinje, «Tidlig 
oppdagelse av utsatte barn og unge – nasjonal faglig retningslinje», er målet å styrke 
oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen.

Kunnskap om unge er en viktig forutsetning for å iverksette innsatser og tiltak.  Kunnskap 
kan erverves på ulike måter. Oppdragsgiver for denne kartleggingen ønsket å kartlegge 
forhold ved Majorstuakrysset og områdene rundt, for å få bedre kunnskap om hvem 
ungdommene som oppholder seg der er, hvorfor de oppholder seg i området, om det 
foreligger fellestrekk, og hvilke risikofaktorer ungdommene møter på Majorstua. Våre 
informanter synes å ha klare bekymringer rundt ungdom som velger Majorstua som 
sitt værested. Dette med bakgrunn i enkeltsaker, egne observasjoner, nyhets saker og 
ungdommenes egne fortellinger. Feltarbeidet som er gjort under tidligere SaLTo Oslo  
 vest-innsatser og under selve kartleggingsperioden, viser at det er et klart behov for 
mer tilstedeværelse av aktuelle tjenester på kveldstid og i helger. 

I Helseetatens (2020) sitt tildelingsbrev beskriver daværende byrådsavdeling for eldre, 
helse og arbeid forventninger, krav og føringer til gjennomføring av det  årlige  budsjettet. 

Innenfor temaene tidlig innsats for barn og unge og oppvekst er det  formulert mål om 
at levekårsforskjeller skal reduseres, blant annet gjennom tiltak som at inn satsen i 
det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet skal styrkes. Dette  spesielt knyttet til 
økt forebyggende innsats for å motvirke at unge trekkes til og  etablerer seg i utsatte 
 miljøer, særlig i sentrum. 

Indikative tiltak – nødvendig for enkelte
Det å kunne initiere egnede tiltak rundt utsatt ungdom som oppholder seg på 
 Majorstua er beskrevet som en mangel av flere tjenester og ansatte i vår kartlegging. 
Det beskrives også en mangel på tilstedeværende innsats over tid som har fokus på 
rus- og kriminalitets forebyggende arbeid. I flere styringsdokumentet og handlings-
planer fra Oslo kommune (Byrådet Oslo kommune, 2018, s. 2, SaLTo, 2017, SaLTo, 
2019) er det  beskrevet utfordringer ved at samarbeidet rundt utsatte ungdom ikke 
er godt nok koordinert. På oppdrag fra daværende byrådsavdeling for eldre, helse og 
arbeid12 har Uteseksjonen i Oslo, i samarbeid med bydelene, utarbeidet en felles faglig 
 standard – Oslostandard for oppsøkende arbeid med utsatt ungdom. Oslo standardens 
kunnskaps grunnlag peker på at ledelse og organisering er avgjørende for godt opp-
søkende ungdomsarbeid, og at det er grunn til å vurdere hva som er en hensikts messig 
 organisering av dagens utekontakt-tjenester på tvers av bydelsgrenser. Byrådet 
 presiserer at Velferdsetaten skal legge til rette for at bydelene tar i bruk Oslostandard 
for oppsøkende arbeid med utsatt ungdom.

Frønes (2019) redegjør for hvordan barnefattigdom kan føre til at barn og unge faller 
ut av samfunnet. Konsekvensen for barn og unge som lever i lavinntektsfamilier over 
tid er ikke bare at de faller ut av skolegangen, men også ut av senere utdanning, arbeid 
og samfunnsliv. Dette kan resultere i utsatthet for utvikling av problemer med rus og 
kriminalitet. 

Videre er det også formulert et mål om at innbyggere skal ha mulighet til å delta, bidra 
og bli inkludert i et fellesskap. Ett av tiltakene er i den sammenhengen at de unge det 
er knyttet stor bekymring til skal få tett oppfølging av hjelpeapparatet. Samhandling 
 mellom en rekke ulike aktører er derfor nødvendig. SaLTo er sam arbeidsmodellen 
 mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt om det rus- og kriminalitets forebyggende 
arbeidet blant barn og unge. SaLTo-samarbeidet skal bidra til å kartlegge, av  dekke, 
 forebygge og redusere rusbruk og barne- og ungdomskriminaliteten. SaLTo sin 
 Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo 
 (2019-2021) vektlegger at tiltakene i handlingsplanen utvikles med kunnskap fra barn 
og unge selv, fra fagfeltet og forskning. Tjenester og tiltak spisses mot målgruppene, 
deres familier og nettverk.

12) Byrådet opprettet ny byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester i juni 2020.

Foto: Rem
i Em

ini, Bydel N
ordre A

ker



61 • En kartlegging av ungdomsmiljøet på MajorstuaEn kartlegging av ungdomsmiljøet på Majorstua ▪ 60

Slik det tidligere er nevnt er kjernen i all forebygging det å forsøke å påvirke flere 
 faktorer som antas å ha sammenheng med marginalisering og utenforskap. Funnene i 
denne kartleggingen tydeliggjør at et bredt tverrfaglig samarbeid og målrettet innsats 
på alle de nevnte forebyggingsnivåene er nødvendig i et forebyggende perspektiv med 
mål om å bedre barn og unges oppvekstsvilkår, samt begrense omfanget av rus og kri-
minalitet. HKH-teamet har stor tro på at handlingsplanen, som har hovedfokus på barn 
og unges stemme, skal kunne bidra til å styrke det tverrfaglige samarbeidet lokalt og 
i region vest, samtidig som ungdom som velger Majorstuaområdet som sitt værested 
skal kunne oppleve seg både sett og hørt. 
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Mål Tiltak Ansvarlig Tidsplan Økonomi

Ungdoms-
vennlige 
 tjenester

Unge bidrar aktivt i kunnskapsutvikling og 
utforming av tilbud og gode væresteder 
for ungdom

Ungdomspanel Oslo vest
Dialogmøter

Ungdomstiltakene i Oslo vest Løpende Internt - 
 eksisterende

Tilpasset informasjon til målgruppen Dialogmøter for innspill fra målgruppen 
rundt kommunikasjon og aktuelle plattformer 
som kan sikre riktig informasjon til ungdom

Bydeler i Oslo Vest 2 ganger i året Internt - 
 eksisterende

Gode væresteder for ungdom Dialogmøter for å styrke eksisterende  
tilbud, samt utvikle nye arenaer som  
treffer  målgruppa

Bydeler i Oslo Vest 
Skoler i Majorstua området 

Løpende Internt - 
 eksisterende

Gruppevirksomhet som metode SaLTo Oslo vest nettverket Våren 2021 og 
deretter løpende

Internt - 
 eksisterende

Lavterskel tilbud med fokus på dagsaktuelle 
temaer som berører ungdom

SaLTo Oslo vest nettverket, bydelenes ungdomstjenester, 
 skolehelsetjeneste, barnevern, skole og andre aktuelle tjenester 
som jobber og/eller er i kontakt med ungdom

Våren 2021 og 
deretter løpende

Interne og  
eksterne midler

Hjelp til de 
mest utsatte 
unge

Etablering av prosjektet «SaLTo Oslo vest 
oppsøkende arbeid blant de mest utsatte 
på Majorstua», jfr. anbefalinger gitt i Oslo- 
standard for oppsøkende arbeid med 
utsatt ungdom

Det nedsettes en arbeidsgruppe for 
 etablering av felles Oslo vest innsats.
Utarbeide mandat og samarbeidsavtale 
 mellom de samarbeidende bydelene

SaLTo Oslo vest 
Ungdomstiltakene i Oslo vest

Høst 2020 og 
 deretter løpende 

Kommunalt rus-
arbeid tilskudd 
2020. Sikre videre 
finansiering/støtte

Tjenester og tiltak spisses mot mål-
gruppene, deres familier og nettverk

Utarbeide samarbeidsavtale og mandat for 
innsatsen med bakgrunn i SaLTo Oslo vest 
Handlingsplan

SaLTo Oslo vest Våren 2021 Interne og  
eksterne midler

Oslo vest bydelene etterstreber 
 implementering av Oslostandard for 
 opp søkende arbeid med utsatt ungdom

Oslo vest bydelene gjør seg kjent med Oslo 
standarden og vurderer muligheten for en 
implementering av denne

SaLTo Oslo vest nettverket, bydelenes ungdomstjenester og andre 
aktuelle tjenester som jobber og/eller er i kontakt med ungdom

Høsten 2020/ 
våren 2021

Interne ressurser

Samfelting med Uteseksjonen og andre 
aktuelle ved større arrangementer og 
byomfattende tiltak

Utarbeide og iverksette plan for fellesfelting 
med aktuelle bydeler og Uteseksjonen

SaLTo Oslo vest nettverket, bydelenes ungdomstjenester og andre 
aktuelle tjenester som jobber og/eller er i kontakt med ungdom

Våren 2021 
og deretter lø-
pende

Interne ressurser

Sikre lokal kunnskap om sårbar ungdom 
i egen bydel ved tilstedeværelse i viktige 
knutepunkter og ungdomsarenaer 

Oppsøkende arbeid i Majorstua området som 
kan sørge for systematisk tilstedeværelse i 
ungdomsmiljøet

SaLTo Oslo vest nettverket, bydelenes ungdomstjenester, skole-
helsetjeneste, barnevern, skole og andre aktuelle tjenester som 
jobber og/eller er i kontakt med ungdom

Høsten 2020 og 
deretter løpende

Interne og  
eksterne midler

Innføre SOMA og sørge for opplæring av 
fagsystemet

SaLTo Oslo vest nettverket, bydelenes ungdomstjenester og andre 
aktuelle tjenester som jobber og/eller er i kontakt med ungdom

Våren 2021 Interne og  
eksterne midler

Felles fagsamling med fokus på 
 dokumentasjon.

SaLTo Oslo vest nettverket, bydelenes ungdomstjenester, skole-
helsetjeneste, barnevern, skole og andre aktuelle tjenester som 
jobber og/eller er i kontakt med ungdom

Våren 2021 og 
deretter 2 ganger 
i året

Interne og  
eksterne midler

Handlingsplan
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Mål Tiltak Ansvarlig Tidsplan Økonomi

Samarbeid og  
kompetanse-
heving

Samarbeid mellom tjenestene Utarbeide oversikt over eksisterende sam-
arbeid og møtepunkter 

SaLTo Oslo vest Høst 2020 og 
deretter løpende 
 oppdatering

Interne ressurser

Kunnskap om områder og ungdomsmiljø Gjennomføre dialogmøte i etablering av 
samarbeid mellom private, offentlige, frivil-
lige, ideelle aktører

SaLTo Oslo vest nettverket, bydelenes ungdomstjenester, skole-
helsetjeneste, barnevern, skole og andre aktuelle tjenester som 
jobber og/eller er i kontakt med ungdom

Våren 2021 og 
deretter årlig 

Interne ressurser

Kompetanseheving rundt meldeplikt, 
taushetsplikt, bekymringsmeldinger, inn-
henting av samtykke og avvergingsplikt

Årlig fagseminar for Oslo vest SaLTo Oslo vest, Ungdomstiltakene i bydelene og andre aktuelle 
tjenester som jobber og/eller er i kontakt med ungdom

Våren 2021 og 
deretter årlig

Interne og 
 eksterne midler

Nettverksgruppe «Ung på vest» Opprette nettverk og gode kommunika-
sjonsflater på workplace mellom aktuelle 
bydeler

SaLTo Oslo vest i samarbeid med kommunikasjonsrådgivere Våren 2021 og 
deretter løpende

Interne ressurser

Styrke SaLTo Oslo vest samarbeidet SaLTo Oslo vest koordinator møter SaLTo-koordinatorer i Oslo vest bydelene Hver 14. dag Interne ressurser

Dokumentasjonskrav i det kriminalitets-
forebyggende arbeidet

Ta i bruk SOMA og sørge for opplæring av 
fagsystemet
Felles fagsamling vedrørende 
 dokumentasjon

SaLTo Oslo vest, Ungdomstiltakene i bydelene og andre aktuelle 
tjenester som jobber og/eller er i kontakt med ungdom

Våren 2021 og 
deretter løpende

Interne og 
 eksterne 
 ressurser

Handlingsplan
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