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Forord
Mortensrud er et sted med stort mangfold. Mortensrud

bidratt i prosessen, og en ekstra takk til Mari Ullebø

er hjemmet, nærmiljøet og værestedet til mange barn

Nedberge som tok skrivejobben på strak arm, og Linda

og unge. For Bydel Søndre Nordstrand har det vært et

Nymann som har ledet prosessen.

ønske å undersøke nærmere hvem disse ungdommene
og unge voksne er, og hva de mener om sitt nærmiljø

Vi vil også rette en takk til Velferdsetaten ved Korus

og værested. Bydelen ønsker å få ungdommene og de

Oslo for god opplæring og veiledning underveis, ved

unge voksne i tale, og involvere dem i utviklingen av

Kristine Angelskår Ytreland og Skule Wigenstad.

gode og robuste, ungdomsvennlige tjenester. Gjennom
HKH-kartleggingen kan vi få et bedre bilde av områdets

For SaLTo styringsgruppe Bydel Søndre Nordstrand

betydning, utfordringer, og ikke minst muligheter med
fokus på ungdommene og de unge voksne som opp

Monica Nordmoen

holder seg der.

Bydelsdirektør

HKH-kartleggingen gjennomføres som et SaLTosamarbeid. Med kreativitet og stort engasjement har
gjennomføringen latt seg gjøre til tross for pågående
pandemi. En stor takk til alle som har vært involvert og

Prosjektteamet har bestått av:
Prosjektleder: Linda Nymann.
Rapportskriver: Mari Ullebø Nedberge.
Prosjektmedarbeidere: Kim Føleide, Emmanuella Akpan Da Cruz, Tove Anita
Selnes, Remi Tøsdal Christiansen, Isabel Mikkelsen Sowe.
Veiledere: Kristine Ytreland og Skule Wigenstad, Velferdsetaten Korus Oslo.
Rapporten er finansiert gjennom midler fra Områdesatsningene i Oslo, delprogram
oppvekst og utdanning. Kompetansesenter rus Oslo i Velferdsetaten har delfinansiert
deler av trykkingen.

Mortensrud – mer enn hva media skriver ▪ 7

Sammendrag
Politiet, ansatte i bydelen og innbyggere opplever at

Mange, men ikke alle, føler seg trygge på Mortensrud.

det i økende grad er kriminalitet og uro i ungdoms

Samtidig kommer det frem faktorer som er med på å

miljøet på Mortensrud i Bydel Søndre Nordstrand –

gjøre området utrygt, hvor det ofte er et skille mellom

noe som vekker stor bekymring. Formålet med denne

trygghet på dagtid og kveldstid. Det er områder

rapporten er å få kunnskap om potensielle ressurser

hvor ungdommene forteller at det foregår kriminell

og utfordringer som finnes i nærmiljøet. Rapporten

aktivitet i form av kjøp og salg av narkotika, rekrut-

gir innsikt i ungdomsmiljøet, hvordan ungdom opp-

tering til kriminelle miljø, slåsskamper, og hvor det

lever området, og hvorfor de oppholder seg på

er store ansamlinger av guttegjenger. Politiet har økt

uteområdene.

sin tilstedeværelse på Mortensrud de siste årene.
Samtidig har flere av guttene på Mortensrud dårlig

For å innhente denne kunnskapen er det gjennomført

relasjon til politiet på Mortensrud. Ungdommene

åpne dialogmøter, individuelle intervjuer, observasjoner,

opplever at trygge voksne i nærmiljøet bidrar til økt

samt statistikk- og litteraturgjennomgang. Utvalget

trygghet for ungdommene.

vårt bestod av 13 ungdommer og unge voksne, samt
21 tjenester og frivillige- og private aktører med

Et annet funn omhandler samarbeid mellom ungdoms

tilknytning til Mortensrud.

tjenester. Mange av tjenestene opplever at samarbeid ofte
oppstår tilfeldig. Samtidig nevnes mangel på kunnskap om

Mange ungdommer har tilhørighet til, og trives godt,

hverandre, og lite kjennskap til eksisterende tilbud som

på Mortensrud. Ungdommenes behov for å være

grunnlag for et manglende samarbeid rundt ungdom.

sammen med hverandre, kombinert med væresteder
som ikke synes å appellere til eldre ungdommer, kan

Kartleggingsrapporten vil avslutningsvis komme med

være en stor grunn til at mange ungdommer oppholder

konkrete og gjennomførbare tiltak i en handlingsplan.

seg i uteområdet på Mortensrud. På Mortensrud er

Hensikten med handlingsplanen er å sikre forankring

det for eksempel ikke et bibliotek, og jentene opplever

og en felles retning for innsatsen rundt ungdommene

blant annet at tilbudene som finnes er svært dominert

på Mortensrud.

av gutter. Ungdommene ønsker å tjene egne penger, og
samtlige ønsker seg en jobb. For å få til dette trenger
de hjelp til å skrive jobbsøknad og CV. Ungdommene
opplever at det er få av bydelens tjenester som er
tilgjengelig for dem på Mortensrud, da mye av tjeneste
tilbudet ligger på Holmlia. I intervjuene kom det frem
at mange opplever en form for utrygghet forbundet
med å dra til Holmlia, da det blant annet er konflikter
mellom ungdom på Holmlia og ungdom på Mortensrud.
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arrangere et mobiliseringsseminar for å følge opp

Bakgrunn for
kartleggingen

Del 1

funnene gjennom en vedtatt handlingsplan.
Bydelen har noe kunnskap om ungdomsmiljøet
på Mortensrud, men opplever at det er behov for
ytterligere informasjonsinnhenting fra tjenester,
aktører og ikke minst fra ungdommene som oppholder
seg på Mortensrud. Kunnskapen er nødvendig for å
få et enda bedre blikk på potensielle utfordringer og
ressurser som finnes i nærområdet. Formålet med
denne kartleggingen er å identifisere faktorer rundt
Mortensrud som kan bidra til å minimalisere risiko og
skade for enkeltungdommer, ungdomsgrupperinger
og/eller befolkningen som oppholder seg i og rundt
Mortensrud. Kartleggingen søker også informasjon om
tjenester og andre relevante aktørers kunnskap om
ungdomsmiljøet på Mortensrud, samt pågående innsats
og tilbud rettet mot målgruppen. Kartleggingen av
ungdommene fokuserer på følgende temaområder:

▪ Fritid
Bakgrunnen for kartleggingen er at det i de senere

koordinert, slik at tiltak og innsatser blir mer treff-

▪ Nærmiljø

årene har vært en økende bekymring knyttet til

sikre. I tillegg er en større utbygging på Mortensrud

▪ Trygghet/utrygghet

kriminalitet, sosiale forhold og uro i enkelte områder på

under planlegging, noe som vil ruste opp området.

Mortensrud i Bydel Søndre Nordstrand. Bekymringen

Byrådet har i sak 1 2021 avsatt 5 millioner årlig i

er tydelig uttalt fra beboere i nærmiljøet, skolene,

økonomiplanperioden til å styrke det forebyggende

bydelen, politiet, samt mye omtalt i media. Det er

arbeidet på Mortensrud gjennom økt tilstedeværelse av

et sterkt ønske fra flere aktører i lokalsamfunnet at

trygge voksne, herunder styrking av SaLTo-samarbeidet,

Mortensrud skal oppleves som et trygt nærmiljø, med

utekontaktvirksomheten og miljøarbeidet. Det legges

Del 1 presenterer bakgrunnen for kartleggingen, som

skoler som attraktive læringsarenaer, og med positive

opp til et nært samarbeid mellom skolene, frivilligheten,

inkluderer historikk og beskrivelser av bekymringer.

gjennomførbare tiltak i en handlingsplan. Tiltakene skal

og tilgjengelige møteplasser og fritidsaktiviteter for

fritidsklubbene og idretten i området.

Videre vil det komme en kort beskrivelse av kart-

i tråd med HKH-metodikken kunne følges opp av blant

leggingens mål og målgruppe, samt beskrivelse av

annet instansene som har foretatt kartleggingen, og
skal bygge på hovedfunnene fra kartleggingen.

barn, unge og deres familier. For å oppnå dette har

Oppbygging av rapporten

det blitt gjennomført en rekke kartlegginger som skal

I februar 2020 holdt Utdanningsetaten, bydelsad-

Bydel Søndre Nordstrand og delbydelene Mortensrud

gi kunnskap om hvordan miljøet på Mortensrud kan

ministrasjonen og politiet en workshop for å drøfte

og Bjørnerud. Del 1 avrundes med presentasjon av

forbedres. Det er satt inn ekstra innsatser i oppvekst-

utfordringene på Mortensrud. Det ble utarbeidet en

kartleggingsprosess, metoder og kilder. Del 2 gir en

og fritidssektor, Oslo sør-satsingen , politiet, og økte

felles handlingsplan for å imøtekomme utfordringene.

presentasjon av pågående innsats. Del 3 gjør rede for

innsatser for trygge og inkluderende skolemiljøer på

Ett av tiltakene som ble foreslått var å gjennomføre en

kartleggingens funn. Del 4 gir et innblikk i hvordan

Mortensrud. Det arbeides på ulike hold for å styrke

«Hurtigkartlegging og Handling» under veiledning av

bydelen planlegger å jobbe videre med funnene som er

innsatsen ytterligere, og sikre at tjenestene er godt

Korus Oslo, og etter at kartleggingsrapporten er ferdig

avdekket. Avslutningsvis legges det frem konkrete og

1

1) Oslo sør-satsingen (2018–2026) er en av områdesatsingene i Oslo. Satsingen skal bidra til å styrke nærmiljøene i bydelens utsatte områder, hvor det
skal utvikles bedre tjenester innen oppvekst, utdanning og sysselsetting.
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Tjenestesteder og innsatser
I tillegg til kunnskap om ungdom som oppholder seg på
Mortensrud, søker kartleggingen innsikt fra bydelens

Kartleggingen omhandler ungdom og unge voksne fra

tjenester og andre relevante aktører som har tilknytning

14–23 år som oppholder seg på Mortensrud, her-

til ungdommene. Kartleggingen har undersøkt:

under områdene Mortensrud senter, landhockeybanen,

▪ Utfordringer tjenestesteder/instanser ser blant

rundt klubben og kunstgressbanen, samt Lofsrud- og
Mortensrud skole. Gjennomgående i rapporten er
tilbud for, og de unge som ble intervjuet, konsekvent

ungdom på Mortensrud, og tilbud til denne gruppa
▪ Samarbeid og kjennskap til andre aktører, tjenester
og innsatser på Mortensrud

omtalt som ungdom eller unge, selv om målgruppen strekker seg fra 14–23 år. Denne avgrensningen
er foretatt for enkelthetens skyld i utformingen av
rapporten, samt at man sikrer anonymitet for de unge

Bydel Søndre Nordstrand

informantene som lettere kunne vært gjenkjennbare
hvis man bruker mer spesifikke termer for å beskrive

Bydel Søndre Nordstrand ligger sør i Oslo, og har per

dem.

1.1.2021 39 098 innbyggere. 14 prosent av befolkningen i bydelen er barn og unge i alderen 14–23 år.

Kartleggingen har som overordnet målsetting å

Sammenlignet med Norge og andre bydeler i Oslo,

samle kunnskap om ungdommene på Mortensrud, og

lever en høy andel av familiene med lav inntekt og

identifisere hvilke utfordringer ungdom som benytter

trangboddhet. 16 prosent av bydelens befolkning bor

Mortensrud som sin fritidsarena opplever.

trangt, og 21 prosent av barnehusholdningene bor i
husstander med vedvarende lavinntekt (Oslo kommune,

Videre ønskes det å undersøke nærmere:

2021).

▪ Hva gjør ungdommene på Mortensrud?
▪ Hvordan opplever ungdommene områdene rundt
Mortensrud?
▪ Hvilke risikofaktorer gir området ungdom?
▪ Hvilke tjenester og tilbud benytter ungdommene?
▪ Hvordan forsterke og forbedre tilbud og/eller
innsatser slik at problemer kan forebygges?

Blant ungdommene fra bydelen som deltok i

Det er imidlertid store variasjoner i levekår og

voksne i alderen 14–23 år. 13 prosent av barnehus-

undersøkelsen Ung i Oslo (2018) fant man at:

sosiale forhold på tvers av bydeler og delbydeler.

holdningene i delbydelen er lavinntektsfamilier, og 14

▪ 49 prosent lever i familier med lav

I følgende avsnitt beskrives delbydel Mortensrud

prosent av befolkningen bor trangt (Oslo kommune,

og deler av delbydel Bjørnerud, som er inkludert i

2021). Andelen av befolkningen som står utenfor

«Mortensrudområdet».

arbeidslivet er markant høyere enn Oslosnittet (NAV,

sosioøkonomisk status
▪ 57 prosent var fornøyd med lokalmiljøet

2021).

▪ 69 prosent føler seg trygge i nærmiljøet

Delbydel Mortensrud og delbydel Bjørnerud
Underspørsmålene er inspirert og delvis hentet fra

Sammenlignet med gjennomsnittet for Oslo er andelen

Mortensrud er en delbydel med ulik befolknings-

Enkelte grunnkretser2 i delbydel Bjørnerud er tilknyttet

kartleggingen «Majorstua – et sosialt knutepunkt»

ungdom som er fornøyd med lokalmiljøet og/eller føler

sammensetning og demografi. Mortensrudområdet

Mortensrud. Bjørnerud beskrives i Stedsanalyse

(Espinoza & Schmidt, 2020). Kartleggingen av ung-

seg trygge, lav. 70 prosent av Osloungdom er fornøyd

omfatter delbydel Mortensrud og deler av delbydel

Bjørnerud3 som en todelt delbydel. Beboerne i del

dommer på Mortensrud og kartleggingen på Majorstua

med lokalmiljøet, og 84 prosent føler seg trygge. I

Bjørnerud. Begge delbydelene har både villa-, rekke-

bydelen opplever at de enten er tilknyttet Mortensrud

ønsker begge økt kunnskap om et geografisk avgrenset

følge Ungdata (2018) er det også en høyere andel

hus- og blokkbebyggelse, og har innbyggere med svært

på nordsiden, eller Hauketo/Prinsdal på sørsiden.

ungdomsmiljø, og tjenestene som retter seg mot

ungdommer i Bydel Søndre Nordstrand som henger ute

ulik økonomisk situasjon (Andersen, et al., 2018). I

Derav er Bjørnerud nord, mer spesifikt grunnkretsene

området.

sammen med venner fremfor å være hjemme, sammen-

delbydel Mortensrud bor det om lag 5300 mennesker

Tangen, Rudshøgda Sør, Rudshøgda Vest og Rudshøgda

lignet med gjennomsnittet for Oslo.

per 1.1.2021, hvorav 13 prosent er ungdom og unge

Nord, relevant for kartleggingen. De som bor på

2) Grunnkrets: Oslo deles inn i grunnkretser som kan sammenstilles til delbydeler og bydeler. I Bydel Søndre Nordstrand er det totalt 27 grunnkretser.
3) Stedsanalyse: Fellesskapetes utfordringer på Bjørnerud er en sosiokulturell stedsanalyse av delbydel Bjørnerud, utarbeidet av Arbeidsforsknings
instituttet, Oslo Met storbyuniversitet. Stedsanalysen er en bestilling fra Bydel Søndre Nordstrand, Oslo sør-satsingen. Utarbeidet i 2018.
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Registrert kriminalitet for
ungdom og unge voksne i
politisone Mortensrud
Den registrerte kriminaliteten er påvirket av en rekke

største kategorien lovbrudd er vinningskriminalitet,

og samlet er det registrert 28 anmeldelser for fysisk

hvor det i 2020 ble registrert 17 ulike anmeldelser

vold utført av personer fra 18–22 år på Mortensrud fra

fordelt på helerier og butikktyverier. Ingen andre år i

2017–2021.

perioden 2017–2021 har det vært over 10 anmeldelAldersgruppen 18–22 år står derimot registrert med

ser knyttet til vinningskriminalitet.

faktorer og er et uttrykk for, men ikke et fullverdig

langt flere lovbrudd mot offentlig tjenesteperson,

bilde av, den faktiske kriminaliteten. De fleste ungdommer verken begår eller registreres for kriminalitet. Når
man bryter kriminalstatistikk ned på små befolkningsgrupper eller geografiske områder, skal det ikke mye
til før tallene varierer mye. Det kan for eksempel være
enkeltpersoner som står bak flere av forholdene og
Kart over politisonene. Hentet fra strategisk analyse/Avsnitt for analyse. Felles Enhet for Etterretning og Etterforskning (FEE) Oslo politidistrikt.

som må flere år i fengsel, forsterket politiinnsats der
en høyere andel av kriminaliteten avdekkes, eller andre

2017

2018

2019

2020

2021

Anmeldelser

66

31

51

51

22

Personer

41

26

54

43

21

Tabell 1. Registrert kriminalitet 10–17 år i politisone Mortensrud.
Tall for 2017 – mai. 2021. Hentet fra strategisk analyse/Avsnitt for
analyse. Felles Enhet for Etterretning og Etterforskning (FEE) Oslo
politidistrikt.

med 18 anmeldelser i 2020, og 13 så langt i 2021. Fra
2017–2019 varierte antallet mellom fire og 13 anmeldelser, mens i årene fra 2005–2016 var det høyeste
antall anmeldelser på ett år kun tre. 11 av totalt 59
anmeldelser i den siste femårsperioden var mot andre
tjenestepersoner enn politi.

2017

2018

2019

2020

2021

Anmeldelser

168

117

137

180

88

Personer

106

82

93

108

56

forhold. Tall for den registrerte barne- og ungdoms
kriminaliteten i politisone Mortensrud må derfor tolkes
Rudshøgda, og flertallet i grunnkrets Tangen, sokner

med forsiktighet.

Lovbrudd mot offentlig tjenesteperson består av ulike
kategorier for hindring, forulemping, trusler og fysisk

til Mortensrud barneskole og Lofsrud ungdoms-

Tabell 2. Registrert kriminalitet 18–22 år i politisone Mortensrud.
Tall for 2017 – mai. 2021. Hentet fra strategisk analyse/Avsnitt for
analyse. Felles Enhet for Etterretning og Etterforskning (FEE) Oslo
politidistrikt.

skole. Sammenlignet med Oslo totalt er det mange

Etter at det ifølge politiet etablerte seg et aktivt

vold mot tjenestepersoner. I tidsperioden er det et

barn og unge i delbydel Bjørnerud, særlig i grunn-

salgsmiljø for narkotika på Mortensrud for noen år

gjennomsnitt på kun to anmeldelser per år, og tre

kretsen Rudshøgda (nord, vest, sør). I denne delen

tilbake, har politiets tilstedeværelse vært styrket. Økt

anmeldelser er det høyeste registrerte antallet. Kun én

er også boligtettheten høy, og utdanningsnivå og

tilstedeværelse av politiet kan bidra til at flere forhold

av tjenestepersonene i disse anmeldelsene er ikke politi.

andelen yrkesaktive er lavere enn hos de som bor på

som tidligere ikke ble avdekket nå blir anmeldt, og

«Prinsdalsiden» (Andersen et al., 2018).

dermed registrert. Det er dermed ikke nødvendigvis

De aller fleste ungdommene som er registrert med

Totaltallene for registrert kriminalitet for alders

en endring i antall lovbrudd, men en endring i hvor mye

lovbrudd i politisone Mortensrud de siste fem årene, er

gruppen 18–22 år påvirkes noe av trafikkanmeldelser,

som avdekkes.

lokal ungdom fra Mortensrud (Oslo politidistrikt, 2021).

som er mer aktuelle for denne aldersgruppen enn for

går på den lokale skolen fram til de er 16 år, og ved

I det neste avsnittet presenteres den registrerte

at E6 går gjennom politisonen (se kart). Variasjonen i

at mange barn og unge deltar på fritidsaktiviteter i

kriminaliteten med gjerningssted i politisone

Registrert kriminalitet i aldersgruppen
18–22 år

nærmiljøet. Til sammen gjør dette at barn og unge

Mortensrud (Oslo politidistrikt, 2021).

Tabellen under viser at anmeldelsestallene også

større innslag av unge voksne fra andre steder som er

Barn og unge er nært tilknyttet nabolaget sitt, både
gjennom nærskolesystemet hvor alle barn og unge

ungdommer under 18 år. Registreringen skyldes også
lovbrudd gjør at det for aldersgruppen 18–22 år er et

for aldersgruppen 18–22 år varierer noe fra år til

tatt for kriminelle handlinger på Mortensrud, men langt

år. Perioden 2017–2021 har imidlertid høyere regi

over halvparten av de som er registrert i perioden

T-banestasjon. Denne ligger i tilknytning til Mortensrud

Registrerert kriminalitet i aldersgruppen
10–17 år

strering av kriminalitet enn det har blitt registrert

2017–2021 er lokale unge voksne fra Mortensrud

torg og Senter Syd. Dette trekker mange mennesker

I perioden 2017–2021 har antall registrerte anmel-

årlig i fra 2005–2015. I alle disse årene har antall

(Oslo politidistrikt, 2021).

til området, og er et naturlig møtested. Det er et

delser for ungdom i aldersgruppen 10–17 år variert.

anmeldelser vært under 100 totalt per år. For denne

viktig knutepunkt og bindeledd til Oslo sentrum og

I 2017 var 27 av 66 anmeldelser for narkotika, mens

aldersgruppen er det flest anmeldelser for narkotika,

andre bydeler i Oslo. Ved T-banestasjonen ligger også

i årene etter har antallet vært fem eller lavere. Antall

med 34 anmeldelser i 2017 og 31 anmeldelser i 2020.

Søndre Nordstrand muslimske senter, Lofsrud skole,

anmeldelser for fysisk vold var 17 anmeldelser i 2019,

Antall lovbrudd for fysisk vold er imidlertid lavere i

Mortensrud skole og et stort idrettsanlegg.

og har i de andre årene vært under 10 anmeldelser. Den

denne aldersgruppen enn for aldersgruppen 10–17 år,

tilbringer mye tid i nærheten av hjemmet (Strand &
Kindt, 2019, s. 44). Mortensrud har bydelens eneste
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Metode
HKH-metoden

HKH-teamet hadde møter ukentlig i perioden oktober

Covid-19 har satt preg på datainnhentingen både i

2020 til og med november 2020, deretter annen-

intervju og under feltarbeid. For kartleggingsteamet

hver uke. Selve datainnsamlingen foregikk i perioden

har det vært utfordrende å møte ungdommene fysisk

Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) ble utviklet av

kombinasjon av ulike kvalitative og kvantitative

november 2020 til mai 2021. I denne perioden ble det

på grunn av smittesituasjonen. Flere av intervjuene

Korus Vest – Bergen i samarbeid med Utekontakten

metoder, såkalt metodetriangulering. I en HKH er

gjennomført:

ble likevel gjennomført fysisk med munnbind og god

i Bergen tidlig på 2000-tallet. HKH bygger på kart

hensikten å sikre kunnskap om et problemområde,

leggingsmetoden Rapid Assessment and Response

som kan legges til grunn for å foreslå gjennom

(RAR). RAR ble utviklet av Verdens Helseorganisasjon

førbare og aktuelle tiltak for det aktuelle området.

med fokus på hurtighet, handling og metodetriangulering. Korus Vest – Bergen har utarbeidet en manual

Kartleggingsprosess

for bruk av HKH-metodikken i 2007. Denne ble senest

Bydelens SaLTo-styringsgruppe vedtok oppstart av

revidert i 2014 (Korus Vest– Bergen, 2014).

HKH-arbeidet. Korus Oslo har veiledet HKH-teamet
i hele prosjektperioden. Arbeidet hadde oppstart i

avstand. En slik intervjusituasjon kan ha skapt en større
▪ Innledende konsultasjon hvor personer med til

distanse mellom intervjuer og ungdommene. Likevel

knytning til Mortensrud fikk muligheten til å komme

vurderte kartleggingsteamet det som mer hensikts-

med innspill til kartleggingen

messig å møtes med slike betingelser, enn å ha møter

▪ Intervju med ansatte og aktuelle aktører i tjenester
og tilbud til ungdom via Teams
▪ Intervju med ungdommer som oppholder seg på
Mortensrud

HKH-metodikken forutsetter at både det aktuelle

september 2020 med opplæring i HKH-metodikken,

▪ Observasjon og felting i Mortensrudområdet

problemområdet, og pågående og relevante innsat-

etablering av HKH-kartleggingsteam, og utarbei-

▪ Litteraturstudier og gjenomgang av aktuell

ser kartlegges. Informasjon innhentes gjennom en

delse av fremdriftsplan for videre prosjektperiode.

statistikk

via Teams. Under feltarbeid har også Covid-19 preget
datainnsamlingen. Teamet opplever at det har vært
færre ungdommer ute på Mortensrud enn på hverdager
uten covid-19-pandemien.

Metoder og kilder i kartleggingen
Innledende konsultasjon

▪ Analysedager for bearbeiding av dataene

I tråd med HKH-metodikken inviterte prosjektgruppen

▪ Gjennomføring av avsluttende konsultasjon

til en innledende konsultasjon før selve kartleggingen

med presentasjon av funn og forslag til tiltak i

startet. Møtet ble avholdt 5. november 2020 hos Søndre

handlingsplanen

Nordstrand Muslimske senter. 40 mennesker fra ulike
tjenestesteder ble invitert, og i alt deltok 17 personer.

Behov/
forespørsel

Innledende konsultasjon
Etablere lokal
styrings- og/eller
referansegruppe

Covid-19

Målet med innledende konsultasjon er å innhente infor-

Covid-19 har hatt stor betydning for denne kart

masjon og kunnskap om de problemstillingene som det

leggingen. For prosjektgruppen har pandemien på

var ønskelig å belyse. Det var også tidspunktet for å

virket fremdriften og arbeidet med å komme i kontakt

starte innhentingen av informasjon om pågående innsats,

med bydelens ungdommer som oppholder seg på

og nøkkelinformanter vi burde intervjue.

Mortensrud. Prosjektgruppen har ikke kunnet møtes
fysisk, og alle møter har blitt avholdt på Teams.

Utvikle prosjektplan

For innledende konsultasjon ble resultatet at under
halvparten av de inviterte deltok. Deltakere i prosjekt-

Kartlegge
problemet 
generelt og lokalt

Kartlegge
nåværende
håndtering
Analyse – finne «hull»

gruppa består av operative ansatte som har hatt nye
utfordringer i jobben sin, som for eksempel å følge
opp sårbare ungdommer i en vanskelig tid. Dette har
påvirket deltakelsen i kartleggingen. Samtidig har
det åpnet seg et handlingsrom for å teste ut digitale
løsninger og nye måter å gjennomføre prosjektet på.

Avsluttende konsultasjon

Prosjektgruppa har blant valgt å intervjue relevante
tjenester og aktører på Teams, og holdt avsluttende konsultasjon digitalt. Intervjuer av ungdom ble

Skrive rapport og handlingsplan

Figur 1. HKH-prosessen. Hentet fra Hurtig Kartlegging og Handling Manual (2014).

gjennomført både digitalt og fysisk.
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Målet for kartleggingen ble presentert, og ut

Statistikk

Observasjoner

Mortensrud felleskap, FigthersGym, Utekontakter og

valgte deltakere med kunnskap om ungdom og

Data og statistikk i rapporten er hentet fra blant annet

Det ble gjennomført observasjoner i utemiljøet på

miljøarbeidere deltok. Tema var:

Mortensrudområdet holdt korte innlegg. Etter inn

Ung i Oslo, bydelens folkehelseprofil, Oslo kommunes

Mortensrud i samarbeid med blant annet bydelens

▪ Hva er viktige forbedringer bydelen kan gjøre for

leggene ble det holdt gruppediskusjoner. I gruppene

statistikkbank og Bydelsfakta. Stedsanalyse Bjørnerud

utekontakter i perioden april–juni 2021.

ble det innhentet informasjon om deltakernes kjenn-

er også gjennomgått. Statistikk om barne- og ungdoms

skap til målgruppen, og etterspurt innspill til hva og

kriminalitet er delt av Strategisk analyse/Avsnitt for

Kartlegging av eksisterende innsats

hvem kartleggingen burde fokusere på. Alle gruppene

analyse. Felles Enhet for Etterretning og Etterforskning

Det er kartlagt tilbud og tiltak rettet mot ungdom på

presenterte diskusjonene de hadde hatt, som ble

(FEE), Oslo politidistrikt.

Mortensrud. Enkelte tilbud er lokalisert på Mortensrud,

ungdom på Mortensrud?
▪ Hva kan bydelens tjenester endre på slik at
tilbudene til ungdom oppleves tilgjengelige og er
lettere å ta kontakt med?
▪

Hva kan dere og andre ungdommer på Mortensrud

men mange av tilbudene er lokalisert i andre del

bidra med for at området får et bedre omdømme og

Intervjuer

bydeler. Informasjon om tilbud og relevante tjenester

at Mortensrud fremstår som et bra sted å vokse opp?

Det er til sammen gjennomført 21 intervjuer digitalt

ble blant annet innhentet under innledende konsulta-

▪ Bydelen ønsker medvirkning fra ungdom. Hvordan

ved bruk av teams. De 21 informantene er fra kom-

sjon, og senere av prosjektgruppen. I tillegg hentet vi

kan vi sammen lykkes med å få ungdommenes

mer kunnskap om gjennom kartleggingen? Hvilke

munale, statlige, frivillige og private virksomheter

informasjon om tilbud under intervju av ulike instanser/

stemmer fram?

ønsker og behov har dere? Nevn 3–5 momenter.

som arbeider direkte eller indirekte med ungdom på

tjenester og fra samtaler med ungdom.

notert og tatt med i det videre arbeidet i teamet.
Følgende spørsmål ble drøftet:
▪ Hvilke problemområder mener dere er viktig å få

▪ Hvilke områder/steder i Mortensruområdet er dere

Mortensrud. Ansatte fra de kommunale virksomhetene

mer bekymret for enn andre, og hvorfor? Prioriter

er fra bydelen, og representerer blant annet Oslo

Avsluttende konsultasjon

fra 1–3 hvor 1 er høyeste prioritet.

sør-satsingen, fritidstiltak, skole, skolehelsetjenesten,

Avsluttende konsultasjon er et møte med bydel og

▪ Hvem av de tilstedeværende personene i dag tenker

barneverntjenestene og tjenester fra avdeling opp-

andre interessenter hvor funnene fra kartleggingen

dere kan være nøkkelinformanter eller nyttige å

vekst og nærmiljø. Fra statlig virksomhet intervjuet

legges frem og diskuteres. Møtet ble holdt 11. mai

kontakte i kartleggingsprosessen?

vi ansatte ved forebyggende politi. Fra det private

2021. Om lag 50 deltakere deltok på Teams, der

næringsliv ble vektere og representanter fra Senter

flere av deltakerne også var til stede på innledende

har møtt i dag kjenner dere til som kan være nyttige

Syd og Mortensrud Torg intervjuet. Vi intervjuet også

konsultasjon. I møtet ble funn fra kartleggingen

for oss å snakke med i kartleggingen?

en rekke frivillige virksomheter som blant annet Røde

presentert, og deltakerne ble delt inn i ulike «gruppe

Kors, Klemetsrud idrettslag og Fighters Gym.

rom» for å diskutere et funn som var bestemt på

▪ Hvilke andre personer eller tjenester enn de som

forhånd. Deltakerne fikk anledning til å kommentere

Informasjon om tiltak og tilbud til målgruppen ble inn-

og komme med innspill til forslag til tiltak.

hentet både i innledende konsultasjon, og i påfølgende

Flere av de 13 ungdomsintervjuene ble gjennomført

intervjuer med nøkkelinformanter. Videre i rapporten

fysisk med smittevernregler som beskrevet tidligere

blir dette omtalt som «pågående innsats».

i rapporten. Vi har tatt høyde for variasjon i alder og

Det ble også holdt en avsluttende konsultasjon med

kjønn, og at alle våre unge informanter har tilknytning til

ungdom. Møtet ble holdt på Lofsrud ungdomsskole.

Innhenting av eksisterende informasjon
og litteratur

Mortensrud. HKH-teamet utarbeidet to intervjuguider

Ungdom og unge voksne, Ungdomsrådet, MASK,

Rapporter, artikler, styringsdokumenter og annen

med konkrete spørsmål, men også underpunkter/

litteratur som er relevant for kartleggingen er

spørsmål med mål om å innhente gode, utdypende svar

gjennomgått for å gi bakgrunnsinformasjon og belyse

og relevant informasjon. En intervjuguide vil vanlig-

funn. HKH-rapporten «Majorstua – et sosialt knute

vis ha en bestemt rekkefølge på temaene, men kan

punkt» fra 2020 har også vært til inspirasjon for opp-

endres dersom informanten bringer nye temaer inn.

bygging av rapporten.

(Johannessen, 2016, s. 149).

for gjennomføring av delvis strukturerte intervjuer
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Etiske vurderinger

Gyldighet og pålitelighet

For å få et helhetlig datagrunnlag var det avgjørende

Et grunnleggende spørsmål ved datainnsamling er

å få kunnskap fra ungdommene selv. Anonymitet og

dataenes pålitelighet (Johannessen, et al., 2016, s.

personvern har vært viktig i hele prosjektperioden.

36). Pålitelighet knytter seg til hvilke data som brukes,

HKH-teamet har tatt nødvendige etiske vurderinger

hvordan de samles inn og hvordan de bearbeides

underveis i prosessen for å ivareta ungdommene og

(Johannessen, et al., 2016, s. 231). Denne kartleggingen

deres sårbarhet. Kartleggingsteamet valgte å unngå

er en kvalitativ undersøkelse, og kartleggingens pålitelig

å intervjue ungdom vi jobber med gjennom ordinære

het er vanskeligere å etterprøve. Gyldighet vil i denne

stillinger eller har en relasjon til, da dette kunne

sammenhengen handle om hvorvidt kartleggingen

medført en uheldig dobbeltrolle. Det å både være en

undersøker det den har til hensikt å undersøke.

hjelper og en kartlegger kan medføre upålitelige svar

Påliteligheten styrkes ved å åpent beskrive fremgangs-

ved at informantene ønsker å si de «riktige» ordene for

måter for datainnhentingen under hele prosessen

å ikke å skade relasjon og tillit til hjelperen (Thagaard,

(Johannessen, et al., 2016, s. 232).

2018, s.108). Kartleggingsteamets rolle og meldeplikt
kan i denne sammenhengen også bidra til mistillit, eller

Valg av spørsmålsformuleringer er styrende for

skape andre forventninger hos ungdom teamet har god

hvilke svar som blir gitt. I analysen av intervjuene med

kjennskap til. Meldeplikten trer i kraft når det fore-

ungdom ser HKH-teamet at ungdommene i de fleste til-

ligger en begrunnet bekymring for at barn og unge blir

fellene har gitt utdypende svar. Det er derfor grunn til

mishandlet i hjemmet eller utsettes for andre former

å anta at spørsmålene ble stilt på en forståelig måte,

for alvorlig omsorgssvikt (Helsedirektoratet, 2016).

og at spørsmålene var åpne og inviterte til innholdsrike

Varslingsplikten trer i kraft dersom man får vite om

svar. Vi opplevde at åpne spørsmål ga oss muligheten

planlagt grov kriminalitet. Ungdommene fikk et gave-

til å komme med utdypende spørsmål, noe vi hadde

kort på kr 100,– som lønn for å delta i intervjuene.

forberedt i den delvis strukturerte intervjuguiden som
var tilpasset ungdomsgruppa. Intervjuene ble ikke tatt

I forkant av intervjuene ble det gitt ut samtykke

opp og transkribert, men det ble tatt notater under og

erklæring og informasjon om kartleggingen. Intervjuer

i etterkant av intervjuene.

og notat fra felting er anonymisert, og beskrivelser
skal ikke kunne knyttes til enkeltungdom eller enkelte

Selv om ikke funnene fra ungdomsintervjuene kan

hendelser. Ungdommenes fortelling er likevel ivare-

overføres direkte til andre situasjoner eller settinger

tatt, og blir fremstilt på en så presis måte som mulig.

(Kvale og Brinkmann 2009, s. 73), mener HKH-teamet

Teamet har i denne sammenhengen lagt stor vekt på

at svarene er pålitelige, og at de gir oss et troverdig

viktigheten av å bringe ungdommenes stemme frem, da

innblikk i hvordan ungdom opplever Mortensrud. I

de har best kjennskap til sin egen virkelighet.

analysen av datakildene har vi etterstrebet å gi et så
riktig bilde av informantens utsagn som mulig.
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Eksisterende
tilbud og
tjenester

Mortensrud Aker sportsklubb/MASK

Skoler i området

Mortensrud Aker sportsklubb (MASK) holder til på

tre barneskoler og én ungdomsskole. Elevene fra de

Mortensrud, og har aktiviteter for barn og unge til

tre barneskolene går videre til Lofsrud ungdoms-

og med 19 år. MASK jobber aktivt med å inkludere

skole. Skolene deltar i samarbeidsfora i regi av Oslo

ungdommene, blant annet gjennom tilbudet om åpen

sør-satsingen.

Det ligger fire skoler i tilknytning til Mortensrud;

hall med navnet Crime Fight. MASK har åpen hall for
medlemmer og ikke-medlemmer, der alle kan prøve

Lofsrud skole: Lofsrud skole har 380 elever fordelt

ulike idretter som Cricket, boksing, FIFA, bordtennis,

på 8.–10. trinn. Skolen har fire miljøarbeidere som

badminton og Futsal. Det er et gratis tilbud der barn og

har som hovedoppgave å jobbe med trygt skolemiljø,

unge slipper å tenke på å betale medlemsavgiften, men

fraværsoppfølging, atferd og samarbeid med foresatte

for de som ønsker å betale er medlemsavgiften uansett

og eksterne etater til elevens beste. Før Covid-19 har

kr 100,– i året. Man kan være med på så mange trenin-

skolen hatt tilbud om Meråpen skole4 og leksehjelp,

ger i uka som man ønsker når man er medlem i klubben.

samt kantine- og frokosttilbud. Skolen ønsker på sikt
å være en skole som involverer seg i større deler av

Crime Fight er ikke begrenset til ungdom på

livet til elevene enn bare skole, og jobber med å utvide

Mortensrud, men er et åpent tilbud for ungdom fra

skolens åpningstid i samarbeid med bydelen.

andre delbydeler og bydeler i Oslo. MASK jobber

Det er flere åpne tilbud på Mortensrud som retter seg
mot barn og unge. Tilbudene benyttes i dag av barn
og unge med tilknytning til Mortensrud eller Bydel

▪ 5. til 7. klassetrinn: Juniorklubb. Mandag–onsdag:
13.00–16.00, Torsdag: 17.00–20.30
▪ 8. klassetrinn til 18 år. Ungdomsklubb:

aktivt for å gi ungdommen ansvarsfølelse ved å gi dem

Skolen tilbyr aktiviteter på kveldstid, blant annet

ansvar for ulike aktiviteter i hallen. Enkelte ungdommer

Champions League kvelder, filmkvelder, kreativ etter-

får betalt for jobben, og opplever dermed ansvar.

middag, og mat og helse. Skolen opplever at aktivitet

Som nabolagsklubb på Mortensrud ønsker MASK å

ene er populære blant ungdommene.

samarbeide med ulike instanser som barnevern og
NAV, og opplever å ha et godt samarbeid med Søndre

Mortensrud skole: Mortensrud skole har omlag 410

Søndre Nordstrand. Enkelte tiltak er ikke rettet direkte

Mandag13.00–21.30, onsdag/torsdag

Nordstrand Muslimske senter (SNMS). De ulike instans

elever. Skolen tilbyr skolefrokost og åpent bibliotek tre

mot ungdomsmiljøet på Mortensrud, men er univer-

13.00–16.00, fredag 19.00–23.00

ene sender ungdommer til hverandre som vil ha glede

dager i uka til kl. 16 for 5.–7. klasse. Skolen sliter med

av andre tilbud til hverandre. Et slikt samarbeid mener

mye hærverk, og fungerer som et hengested for eldre

selle tilbud som kan brukes av alle unge i bydelen.
Beskrivelsene under er det tjenestene og tilbudene

Klubben er en viktig arena for å gi barn og unge de

de er ønskelig å ha med de andre aktørene som også

ungdom etter skoletid. Av den grunn har skolen satt

selv som beskriver.

samme mulighetene til å delta i meningsfylte kultur-

befinner seg på Mortensrud.

opp flere overvåkningskameraer.

og fritidsaktiviteter. Metodikken som ligger til grunn
for å møte barn og unge på en god måte er basert på

Stenbråten skole: Skolen har 524 elever fordelt på

frivillighet, ansvar og medvirkning. Klubben ønsker å

22 klasser: Tre klasser på hvert trinn fra 1.–7. trinn, og

bidra til å bedre barn- og unges oppvekst- og levekår,

Stenbråtenklassen – en byomfattende spesialgruppe.

og motvirke marginalisering av ungdom som berøres

Skolens kokk serverer skolefrokost for elever på 5.–7.

av levekårsutfordringer. Foruten det ukentlige tilbudet

trinn hver morgen. Skolen er også en Meråpen skole,

Mortensrud aktivitetshus er et rusfritt gratis aktivitets

med hobbyaktiviteter, PlayStation og brettspill, mat

og har de to siste årene arrangert Meråpen skole i alle

tilbud for barn og unge i Bydel Søndre Nordstrand, fra

laging og lydstudio, arrangeres det turer og aktiviteter

5. klasse til 18 år. Aktivitetene i klubben er delt inn

i ferier. Klubben har også ulike gruppevirksomheter.

i to aldersgrupper:

Mortensrud aktivitetshus opplever å ha et godt sam

Mortensrud aktivitetshus/
Fritidsklubben

arbeid med de nærliggende skolene, frivillige organisasjoner og bydelens barneverntjeneste.
4) Meråpen skole er et prosjekt i Oslo kommune, der hensikten er å bruke skolens lokaler til frivillig aktivitet. Kommunen jobber med å lage en felles
digital bookingløsning som skal gjøre det enklere, og tryggere å låne skolelokaler.
Mer informasjon: https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/lokaler-og-uteomrader-til-lan-og-leie/skolelokaler-til-lan/
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ferier. Skolens egne ansatte har bidratt med aktiviteter

samtaler, temakvelder og praktisk hjelp. Målet med

Innsats Ung. Teamet er nå organisert under avdeling

med formål om å utjevne sosiale forskjeller, noe som

tilbudet er å senke terskelen for at ungdom tar kontakt

oppvekst og nærmiljø, og består av fire faste utekon-

virker populært blant elevene. Skolen har en musikk-

med hjelpetjenester, samt å støtte unge i utviklingen

takter, samt tre utekontakter i prosjekt, en ruskonsu-

profil, og tilbyr skolekor fra 3. trinn, og fiolinopplæring

av en god psykisk helse, og i å mestre livet. Tjenesten

lent, en familieveileder i prosjekt, to skole- og syssel-

for alle elever på 4.–5. trinn gjennom ordinær under-

skal bidra til godt samarbeid med andre tjenester.

settingskonsulenter, to erfaringskonsulenter i prosjekt,

visning. Skolen leier ut lokaler til lag og foreninger,

Ungdom skal kunne oppsøke Ung arena uansett grunn,

EX/IN- prosjektleder, og seksjonsleder. Det er i tillegg

blant annet til sjakklubb, Klemetsrud idrettslag og

og alt er gratis. Ung arena Søndre Nordstrand har fem

ansatt tre nye utekontakter som skal jobbe direkte på

Point dansestudio. I tillegg benytter Mortensrud skole-

ansatte. En prosjektleder, en psykolog, en koordinator

Mortensrud.

korps og kulturskolen lokalene til musikkaktivitet hver

og to erfaringskonsulenter. Det er samtidig to praksis

ettermiddag og kveld gjennom uken. Skolen arrangerer

studenter i halvåret, to i førstelinjepraksis, samt tre

Innsats Ung jobber bredt og systematisk opp mot

også Premier League kvelder.

frivillige per januar 2020.

unge som begår gjentatt kriminalitet, samt de som
er i risikosonen for å utvikle rus- og kriminalitets

Når pandemien er over ønsker skolen å legge til rette

Barnevernet

problematikk. De involverer ungdommer og foresatte

for gode relasjoner i hjemmet/sunne relasjoner på tvers

Barnevernet i Bydel Søndre Nordstrand er en av

i arbeidet, og skreddersyr tiltak i samarbeid med

av generasjoner. Skolen ønsker et hensiktsmessig sam-

de største barneverntjenestene i Oslo. Alle bydeler

relevante instanser. Alt arbeid med målgruppen er

arbeid med eksterne aktører som helt eller delvis deler

har barneverntjenester som skal gi barn, unge og

basert på frivillig deltakelse og samarbeid med den

skolens mål, eksempelvis frivillig aktører i nærmiljøet.

familier tiltak ved behov. Utenfor kontortid skal akutte

enkelte. Ungdom og foresatte kan selv ta kontakt.

situasjoner og hendelser løses av barnevernvakten.

Andre kommer i kontakt gjennom oppsøkende virksom-

Klemetsrud skole: Klemetsrud skole har 230 elever

Barnevernets primæroppgaver er å bistå barn, unge og

het eller via henvendelser fra samarbeidspartnere.

fordelt på 1. til 7. trinn. I tillegg til undervisning

familier, men først og fremst sikre at barn og ungdom

Innsats Ung jobber oppsøkende på skole og i nærmiljø,

tilbyr skolen leksehjelp, og har dessuten skolekorps

har det trygt. Alle tiltak barnevernet iverksetter er

tilbyr gruppeaktivitet, individuell oppfølging, og bidrar

(Klemetsrud skolekorps). Utover dette tilbyr ikke

hjemlet i lov om barneverntjenester.

til å kartlegge ungdomsmiljøene i bydelen. De tilbyr

skolen aktiviteter for elevene utenom skoletid. Skolen

ruskontrakter, motiverende samtaler (MI og HAP),

ønsker i samarbeid med bydelen og naboskoler å åpne

Barneverntjenesten i Bydel Søndre Nordstrand ble

undervisning, foreldreveiledning, med mer. Innsats

skolen mer opp for aktivitet. Rektor har hatt dialog

omorganisert i 2018, og gikk gjennom en omorganiser

Ung jobber utpreget tverrfaglig med foresatte, barne

med MASK på Mortensrud om å tilby et opplegg med

ing igjen i 2020. Nå er tjenesten organisert i seks ulike

vernstjeneste, politi, skoler, fritidsklubber og andre

innebandy i skolens lokaler etter skoletid. Ellers er det

team: Stab og Mottak, Barn 1 (med spesialisering

instanser. I tillegg til kunnskapsformidling benyttes

enkeltarrangementer i skolens lokaler utenom skoletid,

på spedbarn), Barn 2, Ungdomsteam, Våre tiltak, og

også arbeidstrening og sysselsettingstiltak.

for eksempel i regi av FAU.

Omsorg. I tillegg har de et ressursteam og omsorgs

Eksisterende ungdoms
tjenester i området

team. Barnevernskonsulentene jobber både med

SaLTo – sammen lager vi et trygt Oslo

undersøkelse og oppfølging i én av de tre alders

SaLTo er Oslo kommune og Oslo politidistrikts sam-

inndelte seksjonene. Barnevernstjenesten opplever

arbeidsmodell om rus- og kriminalitetsforebyggende

å samarbeide godt med bydelens tjenester som har

arbeid blant barn og unge. SaLTo-modellen skal bidra

kontakt med barn og unge.

til at ressurser på tvers i Oslo samordnes. SaLTomodellens hovedoppgaver er å avdekke utfordringer

Ung Arena Oslo sør

KFT/Innsats Ung

knyttet til barne- og ungdomskriminalitet og rus-

Ung arena er et tilbud under avdeling for oppvekst og

Kriminalitetsforebyggende team (KFT) ble opprettet

misbruk blant unge. Modellen skal bidra til at tiltak

nærmiljø i bydelen, og er lokalisert på Hauketo. Ung

høsten 2018 for å styrke det kriminalitetsforebyg-

innenfor ulike sektorer settes inn, initiere nye tiltak,

Arena er et gratis lavterskel samtaletilbud for unge

gende arbeidet i Bydel Søndre Nordstrand. Målgruppen

samordne og koordinere virksomheten, og bidra til

mellom 12 og 25 år (fra hele Oslo). Ung Arena tilbyr

er unge fra 12–25 år. I starten av 2021 ble KFT til

kunnskapsutvikling, kunnskapsoverføring og informasjon.
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Innsatsområdene i handlingsprogrammet for Oslo

rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for målgruppen

forebyggende innsatsen lokalt. Hensikten er å bidra til

▸ Rudshøgda – en helhetlig innsats: Prosjektet

2021 angir hovedretningen i arbeidet. Totalt er det

12–22 år. I den forebyggende innsatsen mot hatytringer,

en felles grunnlagsforståelse av forebyggende arbeid

skal bidra til å styrke og forbedre bydelens

nedfelt 26 tiltak i handlingsprogrammet som enten er

hatkriminalitet og voldelig ekstremisme er målgruppen

i SaLTo/SLT samarbeidet, slik at tiltak og innsatser

tjenester ved å bli bedre til å samhandle på tvers

tverrsektorielle eller byomfattende, og gir føringer for

både unge og voksne. Målet er at bydelens beboere skal

kan samkjøres og virke mer effektivt (SaLTo Plattform

av egne tjenester og Oslo sør-satsingens tre del

det lokale arbeidet. I tillegg utarbeides det regionale

få riktig hjelp til rett tid av et hjelpeapparat som sam

2021–2024).

programmer. Alle delprogrammene og flere av

eller lokale handlingsplaner med tiltak.

arbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Innsatser i Oslo sør-satsingen

senter for unge, hvor målet er at ungdom skal få

Bydel Søndre Nordstrand har en etablert SaLTo-

SaLTo-handlingsplan for Bydel Søndre Nordstrand

Under presenteres innsatser som er relevant for

god og målrettet bistand til å skaffe seg en jobb.

struktur med egen lokal SaLTo-koordinator organisert i

gjelder fra 2021–2024. Bydelens tre innsatsområder

rapporten. Noen av prosjektene er konsentrert

bydelsdirektørens stab. SaLTo-samarbeidet er etablert

i perioden er kriminalitetsforebygging, rusforebygging

mot Rudshøgda, mens andre prosjekter er

med lokalt styrende nivå (SaLTo-styringsgruppe), koor-

og informasjons- og kunnskapsdeling. SaLTo-arbeidet i

bydelsovergripende.

dinerende nivå (koordineringsgruppe) og et utførende

bydelen jobber etter modellen Helhetlig forebyggende

nivå som består av de som er i direkte kontakt med de

innsats (HFI). Det er en helhetsorientert modell,

ulike målgruppene. Hovedfokus for SaLTo-arbeidet er

der kriminalitetsforebygging er en del av den totale

bydelens tjenester skal samarbeide om et jobb

▸ Et tilgjengelig og koordinert fritidstilbud: Det
skal opprettes informasjonskanaler og samarbeidsarenaer, slik at bredden av tilbud blir kjent blant

▸ Rudshøgda møteplass: Rudshøgda skal være

ansatte i bydelen og lokale aktører. Dette skal bidra

et godt og trygt sted å bo, der flere deltar i nær

til at tilbudene trekker veksel på hverandre framfor

miljøet, og er stolte over å bo i området. Et av

å utkonkurrere hverandre.

virkemidlene er å etablere en møteplass som legger
til rette for varierte og brobyggende aktiviteter

▸ Søndre Unlimited – Sosialt entreprenørskap:

som gjenspeiler lokalmiljøets ønsker og behov. Det

Prosjektet skal bidra til at kreative og innovative

kommer en ny park på området som strekker seg

mennesker skal få flere muligheter til å bidra i

mellom Mortensrud skole og Lofsrud skole. Parken

utviklingen av bydelen. Gjennom Søndre Unlimited,

skal stå klar før sommeren 2022.

en lokal inkubator for sosiale entreprenører, skal
vi støtte oppunder lokale ideer og ressurser, som

▸ Bedre bomiljø på Rudshøgda: Gjennom aktiv

Særskilte og tiltak

tilstedeværelse og relasjonsbygging med beboere

skal bidra til økt engasjement og deltakelse i
nærmiljøene.

og sameier, skal Oslo sør-satsingen bidra til økt
Spesielle rus- og kriminalitets
forebyggende innsatser og tiltak
Generelle forebyggende- og konkrete rus- og
kriminalitetsforebyggende innsatser og tiltak
for å dempe risikofaktorer/dårbarhetsfaktorer
Langsiktig byggende innsatser og tiltak
for å styrke generelle beskyttelsesfaktorer

engasjement og deltakelse i eget nærmiljø.

skal bidra til økt foreldredeltakelse i bydelen, og
▸ Koordinert og styrket innsats for barn og

økt tillit mellom innbyggere og det offentlige.

unge på Rudshøgda: Flere ulike organisasjoner
og aktører har et stort engasjement for å skape

▸ Foreldrestøttende tiltak med enda lavere

et godt miljø for barn og ungdom på Rudshøgda.

terskel: Prosjekt som blant annet jobber med et

Prosjektet skal bidra til at engasjementet og inn-

mulig foreldreprogram som skal styrke foreldre i

satsen er bedre samordnet, og at aktørene jobber

deres rolle som foreldre til barn og unge fra 0–18 år.

sammen for et enda bedre tilbud, på barn
og ungdom sine premisser. Eksempel HUB
Mortensrud – et samarbeidsprosjekt mellom
Lofsrud skole, Klemetsrud IL og bydelen.

Figur 2. HFI pyramide. SaLTo Søndre Nordstrand/FF, Oslo politidistrikt, 2020.

▸ Bydelsmødre og Engasjerte fedre: Prosjektet
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Fritidstilbud og lavterskeltilbud
Tilbud

Beskrivelse

Tilbud

Mortensrud aktivitetshus/Fritidsklubben
Mortensrud aktivitetshus er et rusfritt gratis aktivitetstilbud for barn og unge i Bydel Søndre
Nordstrand, fra 5. klasse til 18 år.
Hjemmeside: https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/fritidsklubber/mortensrudaktivitetshus/#gref

Klemetsrud IL
Tilbyr en rekke ulike idretter. I tillegg tilbyr KIL HUB Mortensrud sammen med Lofsrud skole og
Oslo sør-satsingen. Det er et bredt sportslig fritidstilbud rett etter skoletid for ungdomsskoleelever. Tilbud i ulike nivåer innenfor ulike idretter. Det tilbys C-trener kurs og dommerkurs. I
tillegg blir det i løpet av skoleåret trener- og lederkurs for de med ambisjoner utover fotball-/
idrettsbanen.
Åpningstider: man–fre kl. 14–17, på Klemetsrud

Mortensrud Aker sportsklubb/MASK
MASK holder til på Mortensrud, og har aktiviteter for barn og unge til og med 19 år.
Hjemmeside: https://mask.no/
Søndre Aas gård
Fritidstilbud med aktiviteter utendørs. Gården har sauer, griser, haner og høner, påfugler,
katter, hester og ridning. Gården er lokalisert på Holmlia og er for alle over 9 år.
Åpningstider: hverdager 08–20, lør–søn 08–16
Hjemmeside: http://sondreaas.no/web/

Fritids
tilbud

Motorsportsentret
Fritidstilbud for barn og unge 10–25 år i Oslo og omegn lokalisert ved Hvervenbukta, delbydel
Holmlia. På dagtid har motorsenteret “Nærhjelp” – jobbtrening for ungdom. På kveldstid er det
utleie av Trial, ATV, Verksted og åpen Kafé.
Åpningstider: tirsdag til torsdag kl. 17–21
Hjemmeside: https://omshvervenbukta.com/motorsenteret-vart/

Fritids
tilbud

Forandringshuset
Lokalt kultur- og aktivitetshus lokalisert på Holmlia. Tilbyr aktiviteter som ledertrening,
musikkaktiviteter, kafé og et sted å være for ungdom. Tilbudet er for målgruppen 0–26 år.
Ansvarlig er KFUK-KFUM i samarbeid med unge Holmlianere og Kirkens bymisjon.
Åpningstider: man, ons, fre 14.00–21.00
Hjemmeside: http://forandringshuset.no/

Mangfoldshuset/Mortensrud frivillighetssentral
En møteplass som er åpen for alle på tvers av befolkningen på Mortensrud. Ukeprogrammet
varierer noe fra uke til uke.
Mandag: 12.00–14.00 Trim for kvinner
Tirsdag: 11.00–15.00 Sy/strikkekurs | 16.00–17.00 Innebandy kvinner | 19.00–20.30 Innebandy jenter
Onsdag: 17.00–19.00 Engelskkurs
Torsdag: 18.00–20.00 Sjakk
Fredag: 12.00–14.00 Språkkafé/kurs | 14.00–16.00 Datakurs | 19.00–21.00 Kvinnetreff
Mortensrud kirke
Mortensrud kirke har flere tilbud rettet mot barn og unge:
- Søndagsskole, hver søndag, foruten når det er familiegudstjeneste
- Mortensrud Soul Children, kor for barn 5. til 10. klasse
- Speider: Alle barn fra 1. klasse–ungdomskolen. Møter: annenhver tirsdag i partallsuker,
kl. 18.00–19.15
100,– kr per semester eller 40,– kr for drop in.
For tidspunkt og informasjon: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/
klemetsrud-og-mortensrud/
Søndre Nordstrand Muslimske Senter (SNMS)
Trossamfunnet tilbyr religiøse og kulturelle tjenester samt aktiviteter som leksehjelp for barn
og unge (uavhengig av bakgrunn, etnisitet og religion), datakurs, norskkurs spesielt for eldre
og kvinner i området.

Fellesverket Mortensrud
Et lavterskel aktivitetshus for ungdom 13–19 år i regi av Røde kors. Tilbyr aktiviteter som bl.a.
leksehjelp, jentekveld og møteplass for ungdom. Lokalisert på Mortensrud.

For ukeplan med tidspunkt og mer informasjon, se hjemmesiden. Gratis.
http://www.muslimskesenter.no/

Leksehjelp: Mandag–torsdag 18.00–20.00
Jentekveld m/leksehjelp: Mandag 17.00–20.45
Møteplass ungdom: tirsdag–torsdag 18.00–21.00

Mortensrud Fellesskap

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/oslo/aktiviteter/barn-og-unge/fellesverket/
Lerdal fritidsklubb/Låven i Prinsdal
Sosialt samlingssted for barn og unge. Fritidsklubben er delt opp i to aldersgrupper:
Juniorklubb 5.– 7. klasse og Ungdomsklubb for 8. klasse til 18 år. Fritidsklubben tilbyr bl.a kafé,
PS4, WiiU, VR, data, biljard, bordtennis, diskotek, brettspill, matlaging, utendørs aktivitet m.m.
Pris og medlemskap: Årsmedlemskap junior/ungdom: 50 kr. Ikke-medlemmer junior: 5 kr per
gang. Ungdom: 10 kr fre (ons gratis).

Beskrivelse

Lavterskeltilbud

Frivillig organisasjon som startet opp etter drapet på en 21 år gammel mann med tilknytning
til Mortensrud. De driver forebyggende arbeid blant ungdom for å skape et tryggere nærmiljø.
Ønsker å gi en plattform til videreutvikling og kompetanseheving, som skal oppnås ved å skape
et godt samhold og fellesskap gjennom ulike aktiviteter. Kompetansehevende tiltak er f.eks.
seminarer, kurs, opplæring, bl.a. barrista kurs og sommerjobb. Støtte fra Oslo sør-satsingen.
Samarbeider med Fighters Gym og andre aktører. Egen facebookside «Mortensrud Fellesskap».
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Fritidstilbud og lavterskeltilbud
Tilbud

Beskrivelse

Tilbud

Innsats Ung
Innsats Ung skal jobbe bredt og systematisk opp mot unge 12–25 år som begår gjentatt kriminalitet, samt de som er i risikosonen for å utvikle rus- og kriminalitetsproblematikk. De jobber
oppsøkende på skole og i nærmiljø, tilbyr gruppeaktivitet, individuell oppfølging, og bidrar til å
kartlegge ungdomsmiljøene i bydelen.

Barnevern
Hjelper barn og unge som har det vanskelig hjemme.
Åpen mandag–fredag 08.00–15.30. Tlf. 2180 2180.
Utenfor åpningstid kontakt alarmtelefon for barn og unge tlf. 116 111
Hjemmeside: https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/barn-ungdom-og-familie/
barnevern-og-foreldreveiledning/alle-barnevernkontor-i-oslo/sondre-nordstrandbarnevern/#gref

Ung Arena Oslo sør
Ung Arena er et gratis lavterskel samtaletilbud for unge mellom 12 og 25 år. Lokalisert på
Hauketo. Åpent mandag, onsdag og fredag kl. 09–16, tirsdag og torsdag kl. 12–18.
For mer informasjon se hjemmesiden:
https://www.ungarenaoslo.no/vare-sentere/ung-arena-sor/
Broa aktivitetshus
Aktivitetshuset er ikke et behandlingssted, men et aktivitetssenter for de over 18 år med psykiske helseplager. Aktivitetshuset er et sosialt treffsted med fokus på kunst, kultur, trygghet
og vekst. Lokalisert på Holmlia.
Hjemmeside: https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykisk-helse/
aktivitetshus/broa-aktivitetshus/#gref

Lavterskeltilbud

Helsestasjon for ungdom (HFU)
Lavterskel helse- og samtaletilbud med mulighet for samtaler med psykolog og annet helse
personell, i tillegg til vaksiner m.m. Ungdom fra 12–24 år. Onsdager mellom kl. 16–19.
Lokalisert på Holmlia, Holmlia sentervei 10. Tlf.: 468 44 327
Rask psykisk helsehjelp/RPH
Gratis helsetilbud for de som bor i bydelen, er over 16 år, og strever med lettere former for
angst, depresjon eller søvnproblemer. Trenger ikke henvisning fra lege. Målet er å tilby tidlig
hjelp til mestring av psykiske plager, og å øke tilknytning til arbeid. Telefontid: tirsdag kl.
09.00–11.00, onsdag kl. 12.30–14.30 og torsdag kl. 12.30–14.30. Lokalisert på Holmlia.

Beskrivelse

Bydels
tjenester

Nav
Ungdomsveiledere ved NAV Søndre Nordstrand. Følger opp ungdommer under 30 år som mottar dagpenger. Gir råd og veiledning.
SaLTo
Bydel Søndre Nordstrand har en etablert SaLTo-struktur med egen lokal SaLTo-koordinator.
Bydelens tre innsatsområder for perioden 2021–2024 er kriminalitetsforebygging, rusforebygging, og informasjons- og kunnskapsdeling.
Enhet fritid og nærmiljø
Bydel Søndre Nordstrand tilbyr sommerjobb til ungdom, der ungdom har muligheten til å få
relevant arbeidserfaring og ferdigheter som vil hjelpe dem videre. For mer informasjon kontakt
Seksjonsleder Fritid og nærmiljø.
Tlf.: 21 80 21 80. E-post: ungijobb@bsn.oslo.kommune.no
Hjemmeside: https://www.oslo.kommune.no/jobb-i-oslo-kommune/sommerjobb-for-ungdom/
bydel-sondre-nordstrand/#gref

Nærmiljøkontoret
Alle beboere på Rudshøda er velkommen innom.
Foreløpige åpningstider:
Mandag: 12.00–15.00, onsdag: 12.00–18.00, torsdag: 12.00–15.00
Lokalisert på Bjørnerud, Lofsrudhøgda
Oslohjelpa
Oslohjelpa er et forebyggende tilbud til familier med barn og unge fra 0–18 år i bydelen.
Tilbudet er gratis. De tilbyr samtaler for foreldre, barn og ungdommer, der man velger mellom
individuelle samtaler, parsamtaler, familiesamtaler eller gruppeaktiviteter/kurs.
Åpningstider: Man–fre 08.00–15.30, Holmlia sentervei 10
Fritidsklubben før og etter.
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Mortensrud – mer enn hva media beskriver
Flere av våre unge informanter sa at medias b
 eskrivelse
av Mortensrud ikke er noe de kjenner seg igjen i, mens

Del 3

Funn

enkelte var delvis enige i medias fremstilling: «De
beskriver Mortensrud som Rynkeby, med drap, vold,
narkotika og kriminalitet. Jo, det er litt her, men ikke
så mye». Enkelte sa at det er irriterende at Mortensrud
blir omtalt som et sted med mye mer kriminalitet enn
andre steder, og mente at årsaken til dårlig omdømme
er at det er et flerkulturelt miljø på Mortensrud. Media
overdriver, og skriver ikke om de gode tingene som
skjer på Mortensrud, mente flere. Det var også ulik oppMens noen ikke har følt seg stigmatisert fordi de er fra

Manglende væresteder for jenter og
ungdom over 16 år

Mortensrud, var det enkelte som kjente på dette.

Under den innledende konsultasjonen ble det uttrykt

levelse av stigma rundt det å komme fra Mortensrud.

bekymring over hva ungdommer på Mortensrud har

«Third Culture Kids have
all the right answers,
but no one is asking the
right questions»
– David C. Pollock

som uttrykte. Spesielt guttene vi intervjuet nevnte
brorskap og familie, og hvor viktig det er for ikke å falle
utenfor. Mange av ungdommene vi intervjuet beskriver
ungdommen på Mortensrud som inkluderende: «…det
jeg synes er bra med Mortensrud er at alle er veldig
inkluderende».
Det er likevel viktig å nevne at det er et skille mellom

Tilhørighet

«Jeg vet 100 prosent at det skjer ting
på Mortensrud, men det er så mange
gode ungdommer her. Jeg skjønner
ikke hvorfor de skal bli stemplet når
de er så gode som de er. Det er noen
som gjør ting som ikke er greit, og
den 10 prosenten overstiger de som
faktisk gjør gode ting på Mortensrud.
Når jeg forteller at jeg er fra
Mortensrud, så føler jeg at jeg blir
stemplet med en gang. Dette føler
jeg er media sin feil i stor grad».

å gjøre på fritiden sin. Informanter som arbeider på
skolene nevnte i intervjuene at de ønsker å åpne opp
mer, og mener at ungdommer på Mortensrud trenger
skolene som en arena hvor de kan møtes. Dette vil
være en arena som kan kompensere for hjemmet, da
det er mye trangboddhet på Mortensrud, og mange
ungdommer deler relativt små leiligheter med flere
søsken. Det var stor enighet blant tjenestene vi
intervjuet om at ungdommer trenger steder å være
utenfor hjemmet, spesielt de over 16 år.
Vi ser at det er et skille mellom hva ungdom i ungdomsskolealder gjør, og hva eldre ungdommer gjør i
fritiden sin. Flere av de yngre guttene kartleggings

et godt sted å vokse opp, og ulike risikofaktorer ung-

teamet intervjuet nevnte at de bruker både Mortensrud

dommene opplever på Mortensrud. Flere av ungdom-

aktivitetshus (Klubben) og Røde kors Fellesverket,

mene vi intervjuet trakk frem at det er områder på

i tillegg til fritidsaktiviteter som fotball og annen

Mortensrud hvor det foregår en del kriminalitet, og

aktivitet. De eldre ungdommene derimot, og da særlig

Mangel på trygge og
attraktive væresteder

Mange av ungdommene kartleggingsteamet intervjuet

at det kan være lett å havne i et kriminelt miljø. En av

sa at de er stolte av å være fra Mortensrud, og opp-

jentene vi intervjuet mente at ikke alle er velkommen til

lever det som et godt sted å vokse opp. De opplever

Mortensrud: «Alle er ikke velkommen til Mortensrud.

en sterk tilhørighet til området, og setter pris på at

I gjengmiljøet er det enkelte som ikke er velkommen.

Kartleggingsteamet gjorde flere interessante funn om

Fighters Gym. Dette forklarte omtrent samtlige av

det er et multikulturelt miljø hvor alle kjenner alle. «Vi

Det er også konflikter mellom ungdommen på Holmlia

manglende tilbud for ungdom på Mortensrud. Under

ungdommene – uavhengig av alder – med at det ikke

er som en stor familie» var det flere av ungdommene

og ungdommen på Mortensrud».

presenteres tre hovedfunn.

oppleves som attraktivt å være på steder hvor yngre

ungdommer som er i alderen for videregående skole,
sier at de stort sett henger ute i nærområdet, spiller
fotball, eller er med i aktiviteter som blant annet
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blant informantene over ungdomsskolealder. I tillegg

i aldersgruppen videregående skole og oppover.

mener flere av ungdommene vi intervjuet at det bør

Oppsummerer vi svarene fra ungdommene, er være

være et tilbud i helgene frem til midnatt, og at tilbu-

stedene som finnes gode, men appellerer mest til

dene generelt bør ha lengre åpningstid.

ungdom i ungdomsskolealder. Det er fra flere ungdommer et ønske om lengre åpningstider på de tilbudene

I tillegg til å skille mellom hva ungdom i ungdomsskole-

som finnes, samt flere rene jentetilbud.

alder og eldre gjør, viser også intervjuer og observasjoner

«Inntrykket av Mortensrud er at
det har skjedd veldig lite over flere
år her. Mye fysisk på området som
ikke tas tak i, med slitte, stusselige
torg og mye søppel …. Skal «finere
husstander» etablere seg her trengs
det en oppgradering. Det er ikke så
gøy å invitere med venner hjem når
man bor på Mortensrud, når det ser
såpass slitt ut. Det gir ingen god
selvfølelse».

at det er et skille mellom hva gutter og jenter gjør på

Nærmiljø og uteområder

fritiden. Mens guttene i større grad oppholder seg på

Det er et ønske fra blant annet bydel, lokalbefolkning,

uteområdene sammen med venner, deltar i idrett og

skolene og andre at Mortensrud skal oppleves som et

henger på klubben, oppsøker jentene oftere biblioteker

godt sted å vokse opp. Under intervjuer med ungdom-

andre steder i byen, drar på shopping og gjør andre

mene kom det frem at flere opplever at det er et godt

aktiviteter med venner. Jentene vi intervjuet ønsker

nærmiljø på Mortensrud. «Jeg opplever Mortensrud

seg et sted hvor de kan være som ikke er så «gutte

som et veldig fint sted siden jeg har vokst opp her».

Ungdommene kartleggingsteamet intervjuet oppgir å

dominert», gjerne egne jentekvelder på klubbene. En

Likevel ble det av en av jentene uttalt at «stedet har

benytte nærmiljøet mye, både etter skolen og i fritids-

av jentene uttrykte en bekymring for at dersom det

blitt veldig mye mer «ghetto» de siste årene». En annen

aktiviteter. Nærmiljøet er en naturlig og viktig arena

ble etablert nye tilbud og steder hvor ungdommer kan

gutt opplevde at det har blitt et dårligere miljø på

for barn og unges oppvekst (Strand & Kindt, 2019, s.

oppholde seg, ville guttene raskt ta over hengestedet:

Mortensrud de siste to–tre årene:

44). Både under innledende konsultasjon, og i intervju

«Hvis det åpnes noe, så er det fare for at guttene tar

med tjenester og ungdommer, ga flere uttrykk for at

over, da det er flere gutter enn jenter i området. Jeg

utemiljøet trenger en oppgradering. Ønskene handlet

har sett at de siste årene så henger ikke jenter og
guttene sammen, i hvert fall ikke de eldre».

Bibliotek
Foruten et sted for å være for de over 16 år, er det et
gjennomgående ønske om bibliotek på Mortensrud.
Dette ønsket ble delt av både personer tilknyttet by
delens tjenester, frivillige aktører og ungdommene vi
har pratet med. Enkelte av ungdommene poengterte

«Man vet aldri helt hva som skjer på
Mortensrud, og om det vil skje noe
kriminelt. Spesielt det siste året
har noen av ungdommene i miljøet
blitt mer ekstreme i sine kriminelle
handlinger, og er villige til å strekke
seg litt lenger, mens noen har gått ut
av miljøet».

primært om fysiske forhold som benker, belysning
og oppgradering av nedslitte og dårlig vedlikeholdte
bygninger. Det ble fra flere meldt et savn om felles
møtepunkter, som for eksempel parker med sittemuligheter, tuftepark med mulighet for utendørs trening, og
en generell oppgradering av utemiljøet på Mortensrud.
«Mortensrud må bli et attraktivt sted å være», uttalte
flere.

at det ikke nødvendigvis bare er for å låne bøker, men
ungdommer er. Det er viktig å poengtere at flere av

fordi biblioteket er et sted å være og å treffe venner,

Under innledende konsultasjon ble det uttalt b
 ekymring

tilbudene som eksisterer på Mortensrud også er for

med trygge voksne til stede. Flere av ungdommene

over hvordan nærmiljøet påvirket barnefamilier til å

ungdom over 16 år. Selv om enkelte er klar over at

vi intervjuet mener at et bibliotek er sterkt savnet,

enten flytte fra, eller ikke flytte til Mortensrud, og at

tilbudene finnes, påpekte mange at tilbudene som

og viktig for ungdommene på Mortensrud. «Bibliotek.

ungdommene søker seg bort fra Mortensrud gjennom

Under intervju med tjenestene var det flere som vektla

allerede eksisterer (se Lavterskeltilbud og fritidstil-

Det er viktig for oss. Biblioteket på Holmlia er ikke et

skolevalg. En av deltakerne sa:

betydningen av å få ungdom i jobb. Det ble av en de fri-

bud, s. 26-27) er gode i og for seg, men brukes kun av

alternativ for oss, da drar vi heller til Lambertseter

villige aktørene vi intervjuet uttalt at ungdom trenger

ungdomsskoleelever. Denne oppfatningen ble også delt

eller til Bjørvika», sa en av de eldre guttene vi intervjuet.

hjelp til å få seg jobb, og at hjelpen må være nærmere

Mangel på jobb

enn NAV på Holmlia. Flere hadde en oppfatning om at

av flere av de voksne aktørene i bydelen som vi pratet
med. Basert på intervjuene, kommer det frem at det

Det er tydelig at ungdommene HKH-teamet har inter-

ungdommene på Mortensrud trenger penger, og at en

er et sterkt ønske om et sted å være for de over 16 år

vjuet opplever at det mangler væresteder for ungdom

jobb å gå til dermed var noe av det de ønsket seg mest.
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De eldste ungdommene ble spesielt trukket frem. Mange

bygge kriminalitet, og hindre de unge i å bli en del av

av de frivillige aktørene ønsker at bydelen skal bistå ung-

det kriminelle miljøet på Mortensrud. Flere av ung

dommene mer med å få jobb, og ønsker at bydelen tilbyr

dommene opplever at det er lett å rekruttere løpe

småjobber til ungdom. Det kom frem at det er ønskelig

gutter på Mortensrud, da ønsket om å tjene penger

med et «jobbsenter» hvor ungdom kan møtes for å få

står så sterkt.

jobbsøkerkurs, hjelp med CV og veiledning fra NAV.
Ungdommene vi intervjuet ønsker hjelp til å skrive
I samtlige ungdomsintervjuer ble det å ha en jobb og

jobbsøknad og CV, og mener en løsning på dette er å

tjene egne penger trukket frem som noe ungdom på

få et NAV-kontor og/eller et jobbsenter på Mortensrud.

Mortensrud generelt er veldig opptatt av. Flere mente at

Flere mente at det ikke hjelper å kun tilby sommer

ledighet er roten til kriminalitet, da motivasjonen for å

jobber, men at de også ønsker seg deltidsjobber. En av

tjene penger var stor, men lovlige jobbmuligheter få. En

de eldre guttene sa han hadde søkt sommerjobb i flere

av våre unge informanter mente til og med at den største

år uten å få.

utfordringen for ungdommene på Mortensrud er jobb.

«Per nå så mener jeg den største
utfordringen er jobb. Folk sliter med
å få jobb. Får arbeidsgivere vite at
man kommer fra Mortensrud, så blir
det vanskelig. Det er dette folk sier.
Kommer man ikke i arbeid på grunn
av stigmaet, så ender mange opp med
å selge (narkotika). Arbeidsmarkedet
er vanskelig om dagen, det er det ikke
til å legge skjul på. Når man vet at et
område er så berørt som det er, så
burde noen komme inn og hjelpe».

Trygghet på Mortensrud
Både gjennom tidligere kartlegginger (se vedlegg

vi intervjuet sa: «Det hadde blitt tryggere å bo her om

ter, altså ungdommer som gjør småjobber for mer

1) og under innledende konsultasjon, er det uttrykt

kriminalitet hadde vært borte». Det er flest jenter vi

etablerte kriminelle nettverk, i roller som er lavere i

stor bekymring knyttet til ungdom som oppholder

har intervjuet som sier de er utrygge, da det er store

det kriminelle hierarkiet. I tillegg var det en bekymring

seg på Mortensrud, og hvor trygt det er for ungdom

ansamlinger av gutter, og miljøet oppleves som svært

for at kriminelle ungdomsmiljø tilbyr en følelse av fel-

og lokalbefolkningen generelt å ferdes og oppholde

guttedominert. Flere av ungdommene, både guttene

lesskap og aksept, som mange ikke finner andre steder.

seg i området. I innledende konsultasjon var det flere

og jentene, fortalte videre at det til tider kan føles

Kriminelle miljø blir da opprettholdende, og ungdom-

av deltagerne som understreket betydningen av at

utrygt på grunn av kriminalitet og salg/bruk av narko-

mer rekrutteres lettere da de ønsker å være en del av

HKH-teamet fikk innspill fra ungdommene om deres

tika i området. Mortensrud skole er et sted det er mye

fellesskapet. Ungdommene forteller oss i intervjuene

betraktninger og opplevelse av trygghet, noe det ble

henging og røyking av illegale rusmidler, sier mange.

at det ikke er uvanlig med bruk og salg av rusmidler på

stilt spørsmål om i ungdomsintervjuene.

Dette ble også bekreftet under intervjuene med flere

Mortensrud, men at ikke alle driver med det. Videre

av skolene.

sier flere, både gutter og jenter, at bruk av rusmidler

Mange av ungdommene synes at Mortensrud er et

ikke nødvendigvis er så synlig, men at de fleste vet at

Basert på intervjuene dannes det et tydelig bilde av

fint og trygt sted å vokse opp. Det er likevel viktig

Kriminalitet og rus

det foregår. I tillegg poengterte flere av ungdommene

at ønske om å tjene egne penger står sterkt blant

å nevne at ikke alle føler seg trygge på Mortensrud.

Under innledende konsultasjon kom det frem stor

vi pratet med at å bruke og selge ikke er synonymt med

ungdommene vi har pratet med. Dette forklarer de

Flere trekker frem at det er forskjell på opplevelse av

bekymring for både bruk og salg av rusmidler i

å være en farlig person. Dette begrunnet de med at de

med at det er mange familier med mindre sosio

trygghet på dagtid og kveldstid, og hvor på Mortensrud

ungdomsmiljøet på Mortensrud. T-banestasjonen og

kjenner flere som både bruker og selger rusmidler.

økonomiske ressurser på Mortensrud, noe som for-

de oppholder seg. På kveldstid opplever flere av ung-

rundt senteret ble spesielt trukket frem som steder for

sterker behovet for å tjene egne penger dersom man

dommene Mortensrud som utrygt, spesielt områdene

omsetning og rekruttering til kriminelle miljø. Det er en

Flere av våre unge informanter sier at det er lett å

ønsker å ha «riktige» klær og andre materielle goder.

ved Mortensrud skole, senteret og ved fotballbanen:

generell bekymring for hvordan ungdommer påvir-

få tak i rusmidler som blant annet hasj og cannabis.

Foruten økonomi ble det å ha noe å gjøre og et sted

«Fotballbanen, når ingen er der er utrygt. Det kan være

ker hverandre i negativ retning, også når det gjelder

Toppen av trappa ved T-banestasjonen, samt ved

å gå til, trukket frem som motivasjon for å få jobb.

opptil 60 gutter samlet, hvor det er hyling, bråk og

rusmidler. Bekymringen baserer seg på økt tilgjen-

senteret og Mortensrud skole, ble trukket fram som

Politiet mener at det å ha en jobb å gå til kan fore-

slåssing. Så kommer som regel politiet». En av jentene

gelighet til rusmidler, og økt rekruttering av løpegut-

steder hvor det selges rusmidler. Under intervju med
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politiet kom det frem at det er et lite miljø som har fått

at det ikke nødvendigvis er så mye mer narkotika på

fotfeste på Mortensrud, der de bruker «raske penger»

Mortensrud enn andre steder i Oslo.

for å rekruttere unge gutter til kriminalitet. Ifølge
ungdommene vi har pratet med er motivasjonen for å

Basert på intervjuene fremstår det som at de aller

selge rusmidler å tjene egne penger. En av våre unge

fleste ungdommene opplever det som trygt å opp-

informanter fortalte:

holde seg på Mortensrud. Samtidig har flere av
informantene gitt tilbakemelding på hva som ses som

«Mange blir rekruttert til å selge hasj
eller hva det skal være. Det er lett
fordi de får smaken av penger, og de
har så lite fra før av. Fattigdom fører
lett til denne rekrutteringen. De får
penger hjemme, men det er ikke nok
nå om dagen. De vil ha dyre sko og
jakker. Og ser de andre ungdommer
som har dette ved at de selger, så blir
det lett for flere å gjøre det samme».
Det ble ikke observert noen form for salg eller kjøp
under da HKH-teamet «feltet » i nærmiljøet, men
5

det ble observert hasjlukt flere steder. Det var også

bekymringsfullt knyttet til ungdom som oppholder
seg på Mortensrud. Dette handler om grupperinger
som skaper utrygghet i form av bråk, salg og bruk av
rusmidler, og rekruttering. Basert på ungdommenes
beskrivelser og egne observasjoner er det også stor
forskjell på hvordan området oppfattes ut ifra tid på
døgnet. Politiet retter en bekymring for ansamlinger
av det de omtaler som sårbar ungdom på ett sted,
et negativt fellesskap som potensielt kan dannes,
og miljøets tilgjengelighet til rusmidler.

Ungdommenes kjennskap til
tjenester og tillit til voksne

flere guttegjenger som tydelig ikke var interessert i

Kartleggingen ønsket kunnskap om hvem ungdommene

å komme kontakt med utekontakter og andre voksen

prater med hvis de har det vanskelig. De aller fleste av

personer som feltet.

ungdommene kartleggingsteamet intervjuet fortalte at
de snakket med venner og/eller familie dersom de opp-

«Jeg kjenner til Ung Arena, men
bruker ikke det. Har hørt at de ofte
lager barnevernssak, eller kontakter
andre. Det vil ikke jeg. HFU er ikke
på Mortensrud. Det er et bra tilbud
som jeg har ønsket meg her på
Mortensrud».

Tilgjengelige tjenester
Basert på kartleggingens data opplevde både instanser
og våre unge informanter at tjenester ikke er til
gjengelig for ungdom på Mortensrud i den graden
det er ønskelig. Det meste av bydelens tjenestetilbud
er lokalisert i delbydel Holmlia. Det ble sagt i flere
intervjuer at å dra til Holmlia ofte er forbundet med

Flere av instansene, blant annet politiet, mener at det

lever negative hendelser, eller har utfordringer i livet.

kriminelle miljøet på Mortensrud består av relativt få

Flere opplevde at det kan være flaut eller tabubelagt

individer, men at det er et smittsomt miljø som drar

å snakke med voksne om utfordringene sine, og at det

Flere opplevde at miljøarbeiderne er noen de kunne

fortelle om konflikter som gjorde det utrygt å oppsøke

med seg en del negativitet i området. Dette gjen

derfor er viktig for ungdommene å ha tillit til personer

snakke med nesten uansett, spesielt de på skolene.

Holmlia. Distansen skaper også en høyere terskel for

speiles i det ungdommen sier, at det er ikke så ofte

de prater med. En frykt noen nevnte var at barnevernet

Både bydelsverter, utekontakten og Ung arena ble

å oppsøke tjenester. Ung arena, NAV og Helsestasjon

at de ser andre som ruser seg eller tilfeller av annen

ble varslet, eller å bli plassert i fosterhjem. Dette

også nevnt av ungdommene som voksenpersoner de

for ungdom ble spesielt trukket frem som ønskelige

type k
 riminalitet. Likevel trekker flere av ungdommene

gjorde at enkelte ungdommer opplevde det som ut

kan prate med dersom de står i en vanskelig situasjon.

tjenester på Mortensrud. Selv om Søndre Nordstrand

som ble intervjuet frem at det er store grupperinger

fordrende hvor mye de kunne dele, og at frykten for det

Helsestasjon for ungdom (HFU) ble nevnt i flere av

er én bydel, var det mange av ungdommene som i

av ungdom ute på kveldstid, som for mange kan være

de mente er negative konsekvenser, påvirker hvor mye

ungdomsintervjuene som et godt tilbud, men at det

større grad følte tilhørighet og trygghet i delbydel

skremmende. Flere av ungdommene mente likevel

de føler de kan dele med bydelens tjenester.

ikke opplevdes reelt tilgjengelig for dem, da det ligger

Mortensrud, og mange av tjenestene opplevdes i

på Holmlia.

mange tilfeller som utilgjengelige, fordi de ikke finnes i

utrygghet, da dette er et annet område som informant
ene ikke føler noen tilhørighet til. Enkelte kunne også

ungdommenes nærområde.

5) Et feltarbeid er et arbeid som går ut på innsamling av datamateriale gjennom å observere i et bestemt område, eller observasjon av noe annet man
ønsker å studere.
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Manglende relasjon mellom politi og
ungdom

som kriminelle uten grunn. «Politiet må bli kjent med

det slik: «Det er betryggende at politiet er her. Jeg

domstilbud så enkelt sa det: «Samarbeid er viktig fordi

oss. At det er de samme som jobber på Mortensrud. Nå

synes det er fint å se både politi og natteravn».

vi alle har det samme målet». Det fremkommer også i

Politiet har hatt økt tilstedeværelse på Mortensrud de

er det mer oss mot dem». Videre hadde en av guttene

Jentene nevner heller ingenting om dårlig relasjon

enkelte av intervjuene at det er dårlig informasjonsflyt

siste årene. De rapporterer om et organisert kriminelt

vi intervjuet opplevd å bli stemplet som kriminell: «Ja,

til politiet. Selv opplever politiet at flere av ungdom-

i bydelen, og det ikke finnes noen felles plattform for å

miljø som bedriver voldsbruk, narkotika og rekrut

ta de kriminelle, men ikke oss uskyldige. Politiet må

mene på Mortensrud hilser på dem gjennom deres

legge ut informasjon om tilbud og annen relevant infor-

tering av sårbar ungdom. Politiets tilstedeværelse er

ikke jage oss som prøver å holde oss unna kriminalitet.

tilstedeværelse, men at de savner å se mer av lokal

masjon. Dersom informasjonsflyten hadde vært bedre

ment som en trygghet for befolkningen på Mortensrud,

Mistenkeliggjøring kan oppmuntre til å bli kriminell».

befolkningen og engasjerte fedre på Mortensrud. De

ville de ulike tjenestene i større grad kunnet vite om

der hensikten er å minimalisere risiko for kriminalitet

En av de eldre guttene vi intervjuet mente at dialog

skulle ønske flere meldte fra til politiet, men har en

hverandre og hverandres tilbud. En av tjenestene mente

og uro i området. En annen viktig forebyggende opp

og ikke kommandering fra politiet er viktig. På den

oppfatning om at folk er redde for å oppleve hevn/

at stor utskiftning av ansatte gjør det utfordrende å

gave for politiet er å skape gode relasjoner til ungdom-

annen side mente enkelte av guttene vi intervjuet at det

represalier dersom de sier ifra.

initiere samarbeid, og generelt å samarbeide.

mene som oppholder seg der. Mange av guttene kart-

var fint å se politiet ute på Mortensrud: «Når jeg ser

leggingsteamet intervjuet sier de har liten eller dårlig

politiet opplever jeg at de er imøtekommende, vi sier

Forebyggende politi erfarer at det er flere gode tiltak

relasjon til politiet, og opplever at de ofte blander seg

hei til hverandre». Under intervju med en av de frivil-

på Mortensrud, men at de på det jevne savner tettere

inn unødvendig: «…, men på ungdomsskolen ble det

lige aktørene kom det frem at det er viktig at politiet

flere problemer, politi blanda seg mye inn, de plaga oss

går ut av bilene, og blir kjent med ungdommene på

mye». Flere av guttene opplever politiet som konfront

Mortensrud.

erende. Ungdommene mener politiet ikke kjenner

Samarbeid mellom
tjenester

samarbeid med flere aktører. Politiet opplever at det
er viktig å samarbeide med aktører i området, og
ønsker enda tettere samarbeid med lokalbefolkningen.

Det foregår samarbeid mellom tjenestene, og på tvers

Kontakt med lokalbefolkningen har blitt bedre, da de

ungdommene som er oppholder seg der, og enkelte

Jentene som ble intervjuet opplever derimot økt

av frivillige, private og kommunale aktører. Selv om

den siste tiden har vært mer til stede. De trakk frem

av guttene føler seg ofte mistenkeliggjort og stemplet

trygghet med mer synlig politi. En av jentene uttrykte

deler av samhandlingen er lovpålagt, nevner flere av

godt samarbeid med SaLTo, skolene og Innsats Ung.

tjenestene og de frivillige aktørene at samarbeid ofte
oppstår tilfeldig, og det er få samarbeid som er satt

Det var mange aktører som enten samarbeidet godt

i system. Noen av tjenestene opplever at det til tider

med skolene, eller som hadde et ønske om mer og

er vanskelig å samarbeide om konkrete ting fordi det

bedre samarbeid. Dette forklarte mange med at skolen

skjer så mye på en gang, med mange og uoversiktlige

er i kontakt med mange barn og unge, og er en viktig

prosjekter som pågår parallelt. Taushetsplikten ble

aktør i det forebyggende arbeidet. Skolen selv ønsker

av noen tjenester nevnt som utfordrende, men det ble

å være med i samarbeid om tilbud til ungdommene, og

videre poengtert at den utfordringen alltid vil være

poengterte at det er viktig å ikke være redd for å være

der. Flere av instansene kartleggingsteamet intervjuet

i hverandres domener.

uttrykte et tydelig behov for å delta i mer strukturerte
samarbeid, der mange trakk frem SaLTo-nettverket

Noe som også er verdt å merke seg er at flere frivil-

som eksempel.

lige og private aktører ønsker tettere samarbeid med
bydelen. På den annen side ønsker flere bydelstje-

Et annet viktig funn er at mange av aktørene som

nester tettere samarbeid med frivillige- og private

jobber med ungdom ikke kjenner til hverandre, og

aktører. Enkelte frivillige aktører mente det var vanske-

derfor ikke samarbeider. Noen poengterte at tjenes-

lig å vite hvem de skulle kontakte i bydelen, men at et

tene ofte tilbyr konkurrerende tilbud til ungdommene

samarbeid mellom alle vil kunne medføre at de tidlig

som oppholder seg på Mortensrud, og at samarbeid vil

ere får bidratt inn i det forebyggende arbeidet.

kunne løse denne konkurransen, og dermed skape et
bedre og mer kostnadseffektivt tilbud til målgruppen.
Som en av personene som jobbet i en av bydelens ung-
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Hva forteller
funnene oss?

«Jeg er veldig veldig glad i området
her. Jeg har vokst opp her, og det har
formet meg som person. Det har vært
et veldig dårlig miljø i det siste, men
også områder som er veldig bra. Jeg
tenker at det har vært dårlig de siste
2–3 årene, og hvertfall det siste året.
Folk har vært veldig paranoide, og vet
ikke hva som kan skje. ..., samtidig
har jeg sett en god utvikling hos
mange. De har sett hva utfallet og
konsekvens av miljøet kan være. Noen
har blitt mer ekstreme og er villige til
å strekke seg litt lenger, og noen har
gått ut av miljøet.»

– Har mye å si om Mortensrud, men det er fint å bo her
Under innledende konsultasjon ble det uttrykt
bekymring over nærmiljøet på Mortensrud. Selv om
flere av ungdommene til en viss grad var fornøyd med
nærmiljøet, hvor de trakk fram et inkluderende miljø,
brorskap og gode venner, var det ofte at ungdommene
ønsket seg noe mer av omgivelsene. Dette kunne være i
form av aktiviteter/tilbud, eller at de hadde ønsker om
at det var mindre av noe, som for eksempel kriminal
itet. Tall fra Ung i Oslo (2018) viser at 57 prosent av
ungdom i Bydel Søndre Nordstrand er fornøyd med
lokalmiljøet sitt. Det vil si bare litt over halvparten av
bydelens ungdommer. Oslosnittet ligger på 70 prosent,
noe som gjør tallet for bydelen lavt. Unge oppholder
seg mye i nærmiljøet sitt, og ofte er skole, fritids
aktivitet og vennskap knyttet sammen med nabolaget

Det er flere faktorer ved lokalmiljøet som mange av

man bor i. Dersom det bor mange med levekårs

ungdommene ønsker kunne vært forbedret. Enkelte

utfordringer på samme sted, er det naturlig å tenke at

mente at det betyr en del hvor på Mortensrud man er

oppvekstmiljøet til de unge påvirkes. Flere bor kanskje

bosatt, når det gjelder blant annet trivsel og trygg-

så trangt at de ikke kan ha venner på besøk, og det kan

Søndre Nordstrand hvor alle røyker hasj, raner og

het, og at det finnes flere levekårsutsatte områder på

tenkes at nabolaget preges av bråk og uro som gjør at

skyter hverandre» (Ekmekci, 2021). Dette reflekterer

Mortensrud. Flere studier viser at områder hvor mange

det kan oppleves utrygt å ferdes der (Stand & Kindt,

tankene til flere av ungdommene vi har intervjuet om

med minoritetsbakgrunn er bosatt, ofte er mer utsatt i

2019). Kartleggingsteamet ser en tendens til en slik til-

Funnene forteller oss at mange ungdommer trives godt

medias fremstilling av Mortensrud. Forskning viser at

form av kriminalitet, sosialt utenforskap, arbeidsledig-

stand på Mortensrud. Ungdommene, spesielt guttene,

på Mortensrud, og flere opplever en sterk tilhørighet

unge som vokser opp i utsatte boområder kan oppleve

het, og lite organiserte aktiviteter enn andre områder.

trekker ut i nærområdet fordi flere bor trangt, og fordi

til området. En av de yngre guttene sa: «Jeg er glad

det som vanskelig at samfunnet definerer hjemstedet

Likevel tyder mye på at mange trives godt med å bo i

tilbudene som eksisterer ikke appellerer til de eldre

i Mortensrud, og har hatt en god oppvekst». Mange

deres som utsatt, og at det knyttes stigma til området.

multikulturelle miljøer. Studier påpeker også at man

ungdommene. At ungdommene trekker ut kan bidra

av ungdommene kjente seg ikke igjen i medias frem-

Hvordan storsamfunnet omtaler disse stedene har en

ikke kan forstå «utenforskap» isolert. Å være fattig

til mer uro og støy i nabolagene, og for noen oppleves

stilling av Mortensrud, men flere opplevde likevel at

negativ betydning for ungdommene (Strand & Kindt,

eller arbeidsledig betyr ikke nødvendigvis at man ikke

som utrygt.

det var en viss sannhet i fremstillingen. Enkelte av

2019, s. 73).

føler tilhørighet, eller at man opplever seg selv som

– Vi ser på hverandre
nærmest som familie

ungdommene vi intervjuet opplever stigma over det å

utenfor (Stand & Kindt, 2019, s. 5–8).

Både under innledende konsultasjon, i intervju med

være fra Mortensrud, noe de mener er media sin skyld.

Det er viktig å poengtere at selv om det i intervjuene

Aftenposten publiserte i mai 2021 i spalten «SiD» et

kom frem at de fleste trives godt på Mortensrud, var

Da flertallet av ungdommene vi har pratet med opp-

påpekt at uteområdet på Mortensrud er slitt, og at

innlegg hvor det ble tatt frem medias fremstilling av

det ofte et "men" bak svaret. Blant annet sa en ungdom

lever at media skaper et ufortjent dårlig bilde av

det er behov for en oppgradering. Det er heller ingen

Mortensrud, og de mange fordommene mot bydelen.

at han synes det er fint å bo på Mortensrud, men at

Mortensrud, er ett av punktene i handlingsplanen mer

naturlige hengesteder for ungdommene i form av

Innlegget var skrevet av en ungdom fra bydelen: «Vi

miljøet har blitt mye dårligere de siste årene:

positiv omtale av Mortensrud. Dette skal oppnås ved

parker og sittegrupper. Forskning har vist at nedslitte

at bydelen bruker sosiale medier til å dele positive

eller ødelagte fysiske forhold i et område kan ha en

hendelser og aktiviteter i bydelen.

negativ påvirkning på kriminalitet. Teorien om «Broken

er kriminelle. Farlige. De skumle ungdommene fra

tjenester og i intervju med ungdommene, ble det
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Statistikk om barne- og ungdomskriminalitet fra

Mange av tiltakene i handlingsplanen handler om å

2017–2021 fordelt mellom aldersgruppene 10–17 år

skape tryggere utemiljø med tilstedeværelse av trygge

og 18–22 år, viser variasjoner i omfanget av kriminali-

voksne, og gode relasjoner mellom bydelens tjenester

tet fra år til år, og fordelt på aldersgruppe i politisone

og ungdommene. I tillegg er ett av tiltakene i handlings-

Mortensrud. For aldersgruppen 10–17 år er vinnings-

planen å gjøre uteområdene tryggere gjennom bedre

kriminalitet den største kategorien innenfor registrert

belysning og mindre vegetasjon.

kriminalitet, hvor det i 2020 ble registrert 17 ulike
anmeldelser fordelt på helerier og butikktyverier. Flere
av ungdommene vi intervjuet nevnte at mange av de
yngre guttene ser opp til de eldre, og at flere ønsker
seg dyre klær. Når man mangler noe, kan vinning være
en rask løsning for å være en del av gjengen. En av
guttene sa i intervjuet:

«En del som er på senteret på
kveldstid er der for å selge narkotika,
eller kjøpe og selge. Det kan skje
etter skoletid også, og da er det
mange yngre der. De ser opp til de
eldre. De blir fascinert av pengene.
Her er det vanskelig å få jobb, og
foreldrene har kanskje ikke så mye
penger. Alle ønsker seg designklær».
Windows» hevder at dersom man godtar uorden

Trygghet på Mortensrud

Et gjennomgående funn i kartleggingen er manglende
tilbud til ungdom i alder for videregående skole og
oppover. De ønsker også lengre åpningstider enn
det er i dag. Tilbudene som er på Mortensrud opp
leves av mange som gode, men appellerer mest til de
yngre ungdommene. Få væresteder inne for de eldre
ungdommene forsterker bruken av uteområdene på
Mortensrud, og store ansamlinger av guttegjenger
utendørs er noe av bekymringen og bakgrunnen for
denne kartleggingen. En av guttene sa at det ofte er
for trangt hjemme til å ha besøk, og at man som regel

For aldersgruppen 18–22 år er det flest anmeldelser

i et område, vil dette gi grobunn for mer alvorlig

– Vi litt eldre ungdommer
trenger et tilbud som holder
åpent når vi er våkne,
gjerne til midnatt.

vil ut og henge med venner på fritiden.

kriminalitet (Lundgaard, 2011, s.9). Uorden forstås

De fleste ungdommene sier de opplever trygghet på

knyttet til narkotika, noe som gjenspeiler svarene fra

her som fysisk eller sosial uorden. Fysisk uorden er for

Mortensrud. Det er likevel et tydelig skille mellom

ungdommene vi intervjuet. Mange av ungdommene

I tillegg til manglende væresteder for eldre ungdom-

eksempel knuste ruter, forsøpling og tagging, mens

trygghet på dagtid og kveldstid, og mellom gutter og

nevnte at narkotika er en stor utfordring. En av guttene

mer, kom det også frem at det er få tilbud til jenter på

sosial uorden utgjøres av grupper eller individer som

jenter. I tillegg melder ungdommer fra Bydel Søndre

sa: «Det selges mye narkotika, ikke så mye vold. De

Mortensrud. Miljøet på Mortensrud oppleves å være

blant annet ungdomsgjenger. Et lokalsamfunn som er

Nordstrand i Ungdata (2018) om mer utrygghet, enn

daglige problemene her på Mortensrud er narkotika».

svært guttedominert av både guttene og jentene. Flere

preget av en eller annen form for uorden, påvirker

ungdom i andre bydeler. I Oslo som helhet melder 84

brukere av nærmiljøet negativt (Lundgaard, 2011, s.

% at de opplever nærmiljøet sitt som trygt, mens for

Et annet interessant funn er sammenhengen mellom

flere gutter enn jenter utendørs. Flere informanter sa

12). Det er derfor grunn til å tro at et hyggeligere ute-

Bydel Søndre Nordstrand melder 69 % om det samme

ungdommenes dårlige relasjon til politiet, og en

at guttene dominerer både fritidstilbud og de offentlige

område på Mortensrud kan bidra til et bedre nærmiljø,

(Oslo kommune, 2021). I intervjuene med ungdommene

økning i lovbrudd mot offentlig tjenesteperson i 2020

uteområdene på Mortensrud.

og til å redusere uro og kriminalitet i området.

kom det frem at det skjer former for kriminalitet, og at

og 2021 sammenlignet med tidligere år for alders-

det ofte er store ansamlinger av guttegjenger utendørs

gruppen 18–22 år. Det var 18 anmeldelser i 2020, og

av guttene vi intervjuet sa at de opplevde at det er mye

Ett av tiltakene i handlingsplanen for å bedre ute

i nærmiljøet. Det både brukes og selges rusmidler,

13 frem til mai 2021. 11 av totalt 59 anmeldelser fra

områdene på Mortensrud er å skape trygge, attraktive

om ikke synlig, så vet de fleste at det foregår. Flere

2017–2021 var mot andre tjenestepersoner enn politi.

og inkluderende uteområder gjennom bedre belysning,

melder om utrygge områder på kveldstid, blant annet

Det har altså vært en økning i lovbrudd mot offentlige

mindre vegetasjon, flere benker og sitteplasser, og park.

Mortensrud skole, ved fotballbanen og på senteret.

tjenestepersoner.
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Da mange ungdommer etterlyser et attraktivt

(ComteBureau, 2020). Kartleggingen gjennomført

værested for ungdommer 18–25 år med lengre

av ComteBureau fant at møtet med en arbeidsplass

åpningstid, er ett punkt i handlingsplanen å etablere

skaper stolthet og tro på egen mestring, men at det er

tilbud for de over 16 år. For å sikre brukermedvirkning

krevende å komme seg ut i arbeid, særlig for ungdom i

og at ungdommene blir involvert i utformingen av

sårbare og vanskelige livssituasjoner. Dette gjenspeiles

tilbudene, skal ungdommene involveres gjennom

også i våre funn.

«rundebordsmøter».
For å få flere ungdom i jobb, er et av målene i
handlingsplanen at flere ungdom får hjelp til å komme i

– Vi trenger penger

arbeid. For å få dette til er det ønskelig å videreutvikle

«Mange er redde for barnevern,
og å bli dratt fra foreldrene sine.
‘Snakker jeg med noen, så blir jeg
plassert hos et fosterhjem’. Det er
dette ungdommer er redde for. Det
må være noen som de kan snakke med
som er villige til å hjelpe, men ikke få
de til å bli plassert hos barnevernet
eller fosterhjem med det første».

planer rundt et jobbsenter på Mortensrud. Det er også
foreslått å forsterke tiltaket Ung i jobb, samt å inngå

Ungdommene søker ofte en alliert, og ikke alltid en

Det oppleves som vanskelig for ungdom å få seg

samarbeid med lokale arbeidsgivere. Et annet tiltak er

hjelper, noe enkelte av ungdommene nevnte. Studier

jobb, og de ønsker hjelp til både å skrive CV og jobb

å videreutvikle planer rundt ‘Mortensrud kompetanse

viser at ungdom trenger trygge og stabile voksne, og at

søknader. Mange ønsker en deltidsjobb, og mener at

og kultur’, et senter for ungdom.

utskiftning i personell og tilbud medfører at tjenester

bydelens sommerjobbtilbud ikke holder. Å tjene egne

ikke alltid klarer å skape de viktige relasjonene til

penger er et sterkt ønske hos de fleste av ungdom-

ungdommene. Tillit til hjelper er viktig for å få til godt

mene vi intervjuet. En av guttene mente at det forskjell

samarbeid med ungdommene, og gjør at de forteller

på å tjene ‘svarte og hvite penger’, og at jobb er den
beste måten å tjene penger på:

«Det er forskjell på svarte og hvite
penger. Dealing; da styrer du livet og
arbeidstid selv, men det er viktig å ha
et langsiktig perspektiv, at man ikke
kommer langt og kan ikke bruke de
pengene til hus og bil».

Ungdommenes kjennskap til
tjenester og tillit til voksne
Ungdommene vi intervjuet hadde til en viss grad
kjennskap til tjenestene i bydelen, hvor de nevnte både

mer om hvordan de har det (Barneombudet, 2021).

– Jeg er aldri på Holmlia

«Det med at Mortensrudungdom kan
dra til Holmlia og vice versa. Jeg føler
meg heller ikke helt komfortabel når
jeg skal dra til Holmlia. Det kan lett
skje ting. Vi har sett det før, og det
kan skje igjen. Jeg føler på den selv,
og er heller ikke komfortabel med å
dra til Holmlia».
Det er derfor av betydning at tjenestene møter
ungdommene der de oppholder seg, som i dette til

HFU, Ung arena og utekontakter som tjenester de
kunne prate med. Mens noen av ungdommene sier at

Det kom frem at tjenestene i bydelen ikke oppleves

både Ung arena og utekontakten er gode å prate med,

tilgjengelige for ungdommene på Mortensrud. De synes

oppgir de fleste av ungdommene at de betror seg til

at det er få tjenester som er lokalisert på Mortensrud,

familie og venner dersom de har det vanskelig. Noen

og at mye av tilbudet ligger på Holmlia (se oversikt

av ungdommene vi intervjuet er redde for å fortelle om

Lavterskeltilbud og fritidstilbud). Flere ungdommer

hendelser som kan gi negative konsekvenser, og noen

påpekte at å dra til Holmlia ikke er noe alternativ. En

Å være i jobb kan bidra til å hindre at ungdom finner

fortalte at de hadde hørt rykter om at barnevernet fort

av ungdommene sa: «Holmlia er ikke Mortensrud». I

andre og illegale måter å tjene penger på, og dermed

blir blandet inn.

intervjuene kom det frem at mange opplever en form

blir en del av det kriminelle miljøet. De vil også føle

for utrygghet forbundet med å dra til Holmlia, da det

en tilhørighet til samfunnet. Arbeid kan fungere som

blant annet er konflikter mellom ungdom på Holmlia og

et tiltak mot mange av ungdommers problemer, men

ungdom på Mortensrud.

fellet er på Mortensrud.

– Politiet prøver å gjøre
jobben sin, mens ungdommene føler at de
diskriminerer
Spesielt guttene vi intervjuet opplever lite tillit og

ofte vil det være slik at muligheten til å skaffe seg

dårlig relasjon til forebyggende politi på Mortensrud.

en jobb favoriserer de uten problemer. Dette er ett

Flere av ungdommene opplever å bli mistenkeliggjort

av hovedfunnene i kartleggingen Ungdomsstemmer:

og stigmatisert. En av guttene som hadde opplevd å bli

Utsatt ungdom i Søndre Nordstrand, gjennom-

mistenkeliggjort mente at det var et stort problem.

ført av ComteBureau og Oslo sør-satsingen i 2020
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For å imøtekomme utfordringene skissert i avsnittene

I handlingsplanen er ett av målene bedre samordning

over, er det satt opp flere mål i handlingsplanen. Unge

og koordinering på Mortensrud. For å nå dette målet

skal oppleve å ha relasjon, tillit og kjennskap til de

er det blant annet etablert en innsatskoordinator på

som jobber forebyggende på Mortensrud, og oppleve

Mortensrud, som har ansvar for å arrangere faste

at tjenester er tilgjengelig der de oppholder seg. For

møter med informasjonsutveksling. SaLTo-nettverk og

å oppnå dette er noen av tiltakene i handlingsplanen

samarbeidsnettverk skal også i større grad benyttes

å prøve å få etablert ungdomsvennlige tjenester på

som arena for informasjonsutveksling.

Meråpen skole på Mortensrud, og utarbeide et forslag
til hvordan tjenesten kan bli mer mobil og fleksibel.
Tjenestene og forebyggende politi skal også i større
grad oppsøke ungdommene ute hvor de oppholder seg,

Mye kartlegging?

og gjøre seg kjent.
For kartleggingsteamet virker det som at det allerede
er innhentet mye kunnskap om utfordringsbildet og

Tilfeldig samarbeid mellom
tjenester

«På Mortensrud så er det med
autoritet et problem. Spesielt
med politiet og ungdommene på
Mortensrud. De har dårlig relasjon
til hverandre. Dette er fordi at
politiet prøver å gjøre jobben sin,
mens ungdommene føler at de
diskriminerer. Dette har jeg merket
selv. Jeg kjører og er med venner, og
vi blir hele tiden stoppet, ikke sant.
Man går lei av dette. Jeg skjønner at
de vil forebygge, men når de stopper
vedkommende så er de frekke. Da blir
ungdommene frekke, og da går det
ingen vei».

ressursene på Mortensrud. Etter gjennomgang av
tidligere kartlegginger på Mortensrud (se vedlegg 1)
ser vi at flere av våre funn samsvarer med tidligere
kartlegginger. Etter innledende konsultasjon og i

Samarbeid mellom bydelens tjenestene foregår, men

intervjuene fikk vi en oppfatning av at mange opple-

disse er ifølge intervjuer med personer i bydelens

ver at det foregår mange kartlegginger, men at kart

tjenester og frivillige aktører ofte basert på person-

leggingene fører til lite handling. I innledende konsul-

lige fremfor formelle relasjoner. Alle tjenestene vi

tasjon sa to av aktørene: «Vi må snart få en handling på

intervjuet har et ønske om å samarbeide med hver-

Mortensrud, det er for mye kartlegging!» og «Jeg håper

andre, både kommunale, frivillige og private aktører.

det kommer noe godt ut av denne kartleggingen».

Et forskningsprosjekt med tittel Suspected or

Det ble poengtert i intervjuer med tjenestene at

Lokalbefolkningen på Mortensrud brukes stadig i

protected? som ble gjennomført på tvers av nordiske

det foregår mange prosjekter i bydelen. Dette gjør

kartlegginger, noe som kan medføre en viss «trøtthet»

land, viser at etniske minoriteter og unge menn opp

det utfordrende for tjenestene å samarbeide med

i befolkningen og de ansatte i bydelen. En av jentene vi

lever både å bli hyppig kontrollert og mistenkeliggjort,

hverandre fordi det er uoversiktlig, og man vet ikke

intervjuet sa: «Jeg føler ikke at ungdommen blir hørt,

og opplever manglende beskyttelse i møte med politiet

hvem man skal kontakte. Det foregår også en del

for vi har ikke noen som ønsker å høre på oss». Det

(Saarikkomäki, m.fl., 2020).

omorganiseringer i bydelen. Utskiftning i personell

er tydelig for kartleggingsteamet at ungdommene på

og tilbud medfører at tjenestene ikke nødvendigvis

Mortensrud begynner å bli lei kartlegging, noe vi mener

Selv om hensikten til politiet er å jobbe forebyggende,

klarer å skape de viktige relasjonene til ungdommene

skyldes en forventning om endring, og følelsen av å bli

og skape gode relasjoner til ungdommene, ser vi et

eller hverandre. Forskning viser at ungdom trenger

misforstått og nedprioritert.

tydelig bilde på at dette ikke nødvendigvis oppleves

trygge og stabile tjenester, og at det må være godt

slik for ungdommene vi intervjuet. Ungdommene

planlagt mellom hjelperne og de som skal koordinere

opplever at det ofte kommer nye politibetjenter på

arbeidet for å gi ungdommene riktig og god hjelp

Mortensrud, noe som gjør at man ikke rekker å bygge

(Barneombudet, 2021).

gode relasjoner. «De bør unngå hyppig ‘overturn’
for å bedre relasjonene», sa en av de eldre guttene i
intervjuet. Forskere har pekt på at ungdomskriminalitet
bør bekjempes gjennom forebyggende arbeid, hvor
politiet treffer og har en løpende dialog med de unge
(Stand & Kindt, 2019).
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Mål

Del 5

Handlingsplan
og veien videre

Hvordan jobber vi videre?
I tillegg til punkter i Handlingsplanen, er det i forbin-

handlingsplan. Gjennom konkretisering av innholdet vil

delse med gjennomføringen av HKH-kartleggingen lagt

ressursene sammen øke kunnskapen, og utvikle felles

opp til at aktører i bydelens SaLTo-samarbeid og andre

forståelse. Utarbeidelse av tidsplaner og å klargjøre

aktører som har deltatt i kartleggingen, møtes i et

ansvarsforhold blir viktig for den samlede innsatsen og

mobiliseringsseminar. Målet med seminaret er å sikre

samhandlingen videre, ifølge SaLTo-koordinator i Bydel

en felles forståelse for situasjonsbildet på Mortensrud,

Søndre Nordstrand.

og sikre forankring og felles retning innenfor de
kriminalitetsforebyggende innsatsene på Mortensrud.

Denne HKH-kartleggingen er gjennomført for, og i sam-

Mobiliseringsseminaret er planlagt å bli arrangert i

arbeid med, Mortensrud-ungdom. Det er derfor viktig

september 2021.

at de unge stemmene også inkluderes når planer skal
omsettes til handling.

Mobiliserings-Seminar er en arbeidsmetode for SLT/
SaLTo-samarbeid. Metoden er videreutviklet i SaLTosamarbeid mellom Bydel Søndre Nordstrand og
Oslo politidistrikt ved Felles enhet for forebygging.
Mobiliserings-Seminaret samler ressursene i lokalmiljøet når det foreligger et aktuelt tema som skal
belyses, i dette tilfellet ungdomsmiljøet på Mortensrud.
Mobiliserings-Seminaret tar utgangspunkt i utarbeidet

«If the youth are not
initiated into the village,
they will burn it down just
to feel its warmth».
– African proverb

Ungdomsvennlige
tjenester

Tiltak

Ansvarlig

Tidsplan

Økonomi

Unge bidrar
aktivt i
kunnskaps
utvikling og
utforming

Ungdomsstemmer
løftes frem gjennom å
invitere ungdom med
i rundebordsmøter
(dialogmetode)

SaLTo-nettverket

Kvartalsvis

Gjeldende
budsjett

Flere ungdom
får hjelp til
å komme i
arbeid

Videreutvikle planer rundt
Mortensrud kompetanse og
kultur(MOKKA), et senter for
ungdom

Bydel Søndre
Nordstrand

Innen
utgangen
av 2021

Gjeldende
budsjett
rammer og
tilskudds
midler

Forsterke tiltaket Ung i
jobb på Mortensrud, og se
på muligheter for å hjelpe
ungdom inn i deltidsjobb

Bydel Søndre
Nordstrand

Innen
utgangen
av 2021

Tilskudds
midler

Se på muligheter for å inngå
samarbeidsavtaler med
arbeidsgivere i nærmiljøet
i forbindelse med jobb for
ungdom

Bydel Søndre
Nordstrand

Innen
utgangen
av 2021

Gjeldende
budsjett

Samarbeide med Mortensrud
Fellesskap om jobbsøkerkurs
for ungdom

Bydel Søndre
Nordstrand

Innen
utgangen
av 2021

Tilskudds
midler

Bydelens ungdomstjenester
skal utvikle et lavterskel
tilbud på «Mer åpen skole»
på Mortensrud

Bydel Søndre
Nordstrand

Innen
utgangen
av 2021

Gjeldende
budsjett

Bydelens ungdomstjenester
skal utarbeide et forslag til
hvordan tjenesten kan være
mer mobil og fleksibel, og
møte unge på Mortensrud
der de oppholder seg

Bydel Søndre
Nordstrand

Innen
utgangen
av 2021

Gjeldende
budsjett

Utekontakt og miljøarbeidere
i samarbeid med
frivilligheten (eksempelvis:
Natteravn, Mortensrud
fellesskap, engasjerte
fedre) utarbeider en plan,
og koordinerer vandring i
uteområdene på Mortensrud,
og oppsøker ungdommene
ute

Bydel Søndre
Nordstrand

Innen
utgangen
av 2021

Gjeldende
budsjett

Unge opp
lever at
tjenester er
tilgjengelig
der unge opp
holder seg

Oslo Sør-
Satsingen

Tilskudds
midler Innsats
Mortensrud
(2021–2024)

Utdanningsetaten

Tilskudds
midler Innsats
Mortensrud
(2021–2024)
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Ungdomsvennlige
tjenester

Tiltak
Unge
opplever at
tjenester er
tilgjengelig
der unge
oppholder
seg

Gode
væresteder
for ungdom

Omdømme
og nærmiljø

Mer positiv
omtale om
Mortenstud
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Ansvarlig

Tidsplan

Økonomi

Bydelens ungdomstjenester
er til stede på Mortensrud
aktivitetshus og i
uteområdene over tid,
for å gjøre tilbudene sine
kjent. Enhet øst vil ha
tilstedeværelse og sørge for
trygghet for de som ferdes
på klubben. Forebyggende
politi vil avpatruljere
nærmiljøet for å bygge
relasjoner og senke terskel
for kontakt

Bydel Søndre
Nordstrand

Kontinuerlig

Prosjekt «Mennesket bak
uniformen». Samarbeids
prosjekt mellom politiet
og bydelen. Formålet er å
skape tillit mellom ungdom
og aktuelle instanser,
som eksempelvis politi,
ambulansepersonell, vektere
og brannvesen

Oslo sør-satsingen

Unges stemmer løftes
frem ved å invitere til
rundebordsmøter for
å styrke det allerede
eksisterende tilbudet,
samt utvikle nye arenaer
som treffer målgruppen.
Samarbeid med Mortensrud
felleskap, MASK og andre
frivillige aktører

Bydel Søndre
Nordstrand

Kvartalsvis

Gjeldende
budsjett

Utvikle tilbud til unge 18–25
år i samarbeid med frivillige
organisajoner, og Mortensrud
fellesskap. Ungdom deltar
gjennom sitt medlemskap i
Mortensrud fellesskap

Bydel Søndre
Nordstrand

Innen
utgangen
av 2021

Gjeldende
budsjett

Bruke sosiale medier til
å dele positive hendelser
og aktiviteter i bydelen
(Instagram, WP, Tiktok, snap,
Facebook, m.fl.)

Bydel Søndre
Nordstrand

Mål

Gjeldende
budsjett

Oslo politidistrikt
ved ENØ (enhet
øst)
Samarbeid

Kontinuerlig

Oslo politidistrikt
ved ENØ (enhet
øst)

Utdanningsetaten

Tilskudds
midler (Oslo
sør-satsingen)

Tilskudds
midler

Oslo sør-satsingen
Pågående
Kontinuerlig
Utdanningsetaten
Oslo politidistrikt
ved ENØ (enhet
øst)

Gjeldende
budsjett

Tiltak

Ansvarlig

Unge opp
lever ute
områdene på
Mortensrud
som trygge og
tilgjengelige
møteplasser

Skape trygge, attraktive, og
inkluderende uteområder
på Mortensrud (belysning,
vegetasjon, benker og
sitteplasser, tuftepark, m.m.)

Oslo sør-satsingen

Bedre
samordning
og koor
dinering på
Mortensrud

Etablere en innsats
koordinator på Mortensrud

Tidsplan

Økonomi

Innen
sommeren
2022

Tilskudds
midler

Bydel Søndre
Nordstrand

Januar 2021
til desember
2024

Tilskudds
midler Innsats
Mortensrud
(2021–2024)

Faste møter med
informasjonsutveksling
knyttet til aktivteter og
tilbud til ungdom i ferier

Bydel Søndre
Nordstrand

Kvartalsvis

Gjeldende
budsjett

I større grad benytte
SaLTo-nettverket og
samarbeidsnettverk som
arena for informasjons
utveksling

Bydel Søndre
Nordstrand

Kvartalsvis

Gjeldende
budsjett

Bymiljøetaten
KIL

Oslo Politidistrikt
ved ENØ (enhet
øst)
Utdanningsetaten
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Vedlegg 1
Kartlegging
Barnetråkk
Mortensrud
skole, 2016

Barnetråkk
Stenbråten
skole, 2016

I regi av
Oslo
kommune
Plan- og
bygnings
etaten

Oslo
kommune
Plan- og
bygnings
etaten

Målgruppe
Barn på
Mortensrud
skole

Barn på
Stenbråten
skole

Hovedfunn
Områdene ved skolen er ikke tilgjengelig etter skoletid på grunn
av SFO. Lekeplassene i boligområdene og på Mortensrud skole
er mye i bruk, særlig på sommertid, men oppfattes som små og
slitt. Det er behov for mer utfordrende lekeapparater og parker
tilrettelagt for sosialt samvær og aktivitet. En svømmehall er det
også veldig stor interesse for. Det er stort behov for å utbedre
idrettsanleggene og tilrettelegge bedre for barn i idrettsparken.
Det er behov for å tilrettelegge bedre for barna i områder hvor
ungdom og voksne oppholder seg, f.eks. i Mortensrud sentrum.
Det er i tillegg mange som rapporterer om forsøpling, noe
befaring i området bekrefter er et problem flere plasser på
Mortensrud. Det er flere av barna som i undersøkelsen påpekte
at de mangler et sted å være etter skoletid, hvor de enten kan
holde på med uorganisert aktivitet, gjøre lekser eller bare være
sammen med venner – dette gjelder både innendørs og utendørs.
Innendørs kan det være i form av et bibliotek, klubbhus eller
lignende. Utendørs er det et generelt behov for flere og bedre
aktivitets- og lekeområder hvor voksenpersoner er til stede, og
hvor det er god belysning, rent og trygt.
Lekeplassene i nærområdet oppfattes som kjedelige, med
ønske om utfordrende lekeapparater og parker tilrettelagt for
sosialt samvær og uorganisert aktivitet. Sterkt ønske om bedre
kunstgressbaner og en svømmehall. Skolen, idrettsanleggene,
senteret og lekeplassene er områder barna er opptatt av – de
liker å være der og bruker områdene mye. Samtidig ble det
registrert mange negative sider ved de samme områdene –
særlig rundt senteret og idrettsparken. Skumle folk og gjenger,
rus, søppel og utrygghet er beskrivelser som går igjen. Dette
peker på en utfordring i områder som mange ulike grupper
benytter, og hvor det ikke er godt nok tilrettelagt for barn.
Flere av barna peker på tiltak for å bedre forholdene for gående
og syklende, f.eks. bedre fotgjengeroverganger. Generelt er
det også behov for bedre belysning, særlig langs gangveier i
skogområdene.

Kartlegging

I regi av

Målgruppe

Hovedfunn

Ungdom om
Mortensrud,
2016

Oslo
kommune
Plan- og
bygnings
etaten

Ungdom
15–19 år

Elvene opplever Mortensrud som trygt, med et mangfold av
mennesker. Lofsrud skole, klubben og Røde Kors trekkes frem
som viktig for nærmiljøet, og gode møteplasser. Det negative
med nærmiljøet er dårlig rykte. Ønsker seg for nærmiljøet:
▸ Gode møteplasser ute og inne
▸ Åpen skole – skolen er et trygt og godt sted å være, en arena
for sosialt samvær og aktivitet
▸ Bibliotek
▸ Penere omgivelser/uterom
▸ Bedre omdømme

Stedsanalyse
Bjørnerud,
2018

OsloMet,
Oslo sørsatsingen

Befolkningen
i delbydel
Bjørnerud

Målet med undersøkelsen er å gi Bydel Søndre Nordstrand bred
kunnskap om befolkningen og nærmiljøet på Bjørnerud gjennom
en grundig analyse av fysiske nærmiljøkvaliteter, aktører og
sosiokulturelle forhold. Dette for å sette i gang målrettede
tiltak i delbydel Bjørnerud gjennom Oslo sør-satsingen. Det
ble bl.a. trukket fram belysning på enkelte gangstier, søppel,
oppgradering av veier og lekeplasser.

Nærmiljøvandring
Rudshøgda,
2019

OsloMet,
Oslo sørsatsingen

Lokal
befolkningen
på Rudshøgda

Bakgrunnen for nærmiljøvandringen var at bydelen ønsker
å lære mer om hvordan beboere i dette området bruker og
opplever nærmiljøet sitt, med den hensikt å finne ut hvordan
nærmiljøkvalitetene i området kan utbedres.

Ungdomsstemmer:
Utsatt ungdom i Søndre
Nordstrand,
2020

Comte
Bureau,
Oslo sørsatsingen

Utsatte
ungdom i
Bydel Søndre
Nordstrand

Hovedmålet for prosjektet har vært å få en økt forståelse
for utfordringer og behov for utsatt ungdom i Bydel Søndre
Nordstrand, samt gi forslag til forbedringer på bakgrunn av
dette. Funn:
▸ Ungdommene trenger arbeidsmuligheter
▸ Ungdommene trenger tilknytning til skole
▸ Ungdommene trenger riktig menneske til riktig tid

Mortensrudprosjektet
2021–2025

Oslo
kommune

Alle
beboere på
Mortensrud

Gjennom bærekraftig byutvikling skal Mortensrudprosjektet
bidra til at Mortensrud får bedre levevilkår og et godt
oppvekstmiljø. Her kommer ny skole og kulturskole, nye
idrettsanlegg, gangstrøk og parker, sykehjem, omsorgsboliger,
bibliotek, frivillighetssentral og fritidsklubb.
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