
 
  



 2 

 
 
 
 
 

Utkast til førstegangsbehandling i bydelsutvalget.  
22.08.2016 

  



 3 

Innledning 
 

Bydel Nordstrand består av områdene Ekeberg, Brattlikollen, Bekkelaget, 

Ormøya, Malmøya, Ulvøya, Lambertseter, Nordstrand og Ljan og har ca. 1100 

medarbeidere og ca. 50 000 innbyggere.  

 

Bydel Nordstrand skal levere gode tjenester til sin befolkning. Vi ønsker å møte 

menneskene i bydelen og utvikle tjenester som sørger for at alle blir sett og 

ivaretatt. Likeverd- og mangfoldsprinsippet skal være godt forankret i 

bydelens arbeid. 

 

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner bidrar hver dag til å gjøre 

hverdagen bedre for mange mennesker i bydelen, og de er viktige 

samarbeidspartnere for bydelens tjenester. Bydel Nordstrand ønsker å 

videreføre det gode samarbeidet med lokalmiljøene og frivilligheten, og 

samtidig se på muligheter for nye samarbeid og prosjekter. Dette er viktig for 

å møte morgendagens utfordringer.  Bydelen vil være en aktiv deltaker i den 

lokale samfunnsutviklingen.  

 

Kunnskapsrike, stolte og engasjerte medarbeidere er avgjørende for at 

bydelen skal levere gode tjenester til befolkningen. I tiden fremover står 

bydelens medarbeidere overfor mange spennende utfordringer når de skal 

finne kostnadseffektive løsninger som er tilpasset den enkelte bruker. Bydel 

Nordstrand ønsker at god kunnskapsbasert praksis skal legges til grunn for de 

prioriteringene som gjøres og at alle, både medarbeidere, folkevalgte og 

resten av befolkningen, har en felles forståelse av det som er venter oss i 

årene fremover.  

 

Bydel Nordstrand vil være en attraktiv og inkluderende bydel, både som 

tjenesteyter, arbeidsgiver og lokalsamfunn. Bydelen har følgende visjon for sitt 

arbeid: 

 

Bydel Nordstrand skal være en attraktiv og inkluderende bydel 

med høy trivsel for alle 
 

 

Strategisk plan for Bydel Nordstrand skal vedtas av bydelsutvalget og skal 

rulleres en gang hver valgperiode.  

 

 

 

 

Arve Edvardsen       Tore M. Andresen 

leder av bydelsutvalget      bydelsdirektør 
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Verdigrunnlag  
 

Bydel Nordstrands verdigrunnlag bygger på Oslo 

kommunes etiske regler og verdier, som er 

brukerorientering, redelighet, engasjement og respekt.  

Disse verdiene beskriver hvordan medarbeiderne skal 

opptre som ansatt i Oslo kommune i møte med 

befolkningen.   

 

Brukerorientering viser vi når vi i dialog med bruker, finner fleksible 

løsninger og er serviceinnstilte.  

 

Redelighet viser vi når vi følger opp det som er lovet og vi har en åpen 

og tilgjengelig organisasjon. Vi forvalter felleskapets ressurser til beste for 

befolkningen. 

 

Engasjement viser vi når vi tar initiativ og viser interesse. Vi jobber 

sammen, motiverer og gjør hverandre gode.   

 

Respekt viser vi når vi er anerkjennende, lytter, viser toleranse og er 

imøtekommende. Vi er inkluderende gjennom å by på oss selv og vi 

respekterer hverandre.  

 

Bydelen skal bidra til å gi hele befolkningen like muligheter, at alle blir 

inkludert, motvirke diskriminering og bidra til høy trivsel. Vi skal se alle og 

alle skal bli sett. Alle menneskene i Nordstrand skal oppleve mening, 

mestring og mot til å leve sitt liv. 
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Hovedutfordringer og satsningsområder 

 

 

 

 

 

 

 
Oslo er en by i sterk vekst og bydelen skal utforme sine tjenester i takt med 

dette. Befolkningsframskrivingene tyder på at byen får en mer mangfoldig 

befolkning i årene fremover.  

 

For å møte utfordringene som bydelen står overfor er det satt opp mål og 

strategier. Målene som er satt opp er det man ønsker å oppnå i fremtiden. 

Strategi er planen for hvordan man ønsker å gå frem for å nå målet. Til 

sammen blir de målene og strategiene som er satt opp bydelens langsiktige 

plan som bygger opp under bydelens visjon om å være en attraktiv og 

inkluderende bydel med høy trivsel for alle.   

 

Bydelsutvalget har prioritert tre satsningsområder for 2016 – 2019: 

 

o Folkehelse og oppvekstvilkår 

o Stedsutvikling og samferdsel 

o Omstilling og fornying 

 

 

Bydelens tre politiske komiteer skal jobbe innenfor alle disse 

satsningsområdene, men det er satt opp ulike mål og strategier for hver av 

komiteene for at komiteene skal ivareta sine ulike fagområder.  
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Helse og sosial 
      

Mål 
Befolkningen i bydelen skal tilbys tjenester ut i 

fra sine behov og bydelens økonomiske 

rammer, som bidrar til trivsel og god helse.  

 

Strategier 

o Ha oversikt over helsetilstanden i bydelen og legge denne til grunn for 

de valg og prioriteringer som skal gjøres. 

o Realisere satsningsområdene i den sentrale folkehelseplanen i Oslo 

kommune og bydelens lokale folkehelseplan.  

o Utvikle bydelens tjenester og aktiviteter slik at de er rettet mot det som 

er viktig for den enkelte og imøtekommer mangfoldet i befolkningen. 

o Drive oppsøkende og tillitsbyggende arbeid som fremmer mestring. 

o Være en aldersvennlig bydel med valgfrihet for den enkelte. 

o Drive integrerings- og inkluderingsarbeid som bevarer mangfoldet i 

befolkningen. 

 

 

Mål 

Lokalmiljøet i bydelen skal være tilgjengelig for 

alle, fremme god helse og være tilrettelagt for 

et aktivt liv. 

 

Strategier 

o Bidra til at kommunale arealer og lokaler er åpne for aktiviteter  

o Legge til rette for at frivillige lag og organisasjoner får tilgang til gode 

arenaer og møteplasser 

o Bidra til å realisere Oslo kommunes satsning på universell utforming og 

velferdsteknologi 

 

 

Mål 

Bydel Nordstrand skal være omstillingsdyktig 

og o og ha gode og innovative tjenester. 

 

 

Strategier 

o Bydelen skal samordne sine tjenester til befolkningen. 

o Befolkningen i bydelen skal medvirke i fornying av bydelens tjenester. 

o Bydelen skal være en dynamisk arbeidsplass, sikre engasjerte og 

kunnskapsrike medarbeidere, fange opp og realisere medarbeidernes 

gode ideer. 

o Ta initiativ til å skape kreative miljøer som bidrar til innovative løsninger.  
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Byutvikling, miljø og samferdsel 
 

     Mål 

Bydel Nordstrand skal påvirke plan- og 

reguleringsprosesser som ivaretar folkehelse og 

oppvekstsvilkår i lokalmiljøet. 

 

Strategier 

o Være en aktiv og tydelig dialogpartner og høringsinstans i 

byutviklingsprosjekter som angår bydelens tjenester og befolkning. 

o Ha dialog med velforeninger og andre lokallag og mobilisere ressursene 

som finnes i de ulike lokalmiljøene.  

 

 

 

Mål 

Bydel Nordstrand skal være trygg, grønn, 

tilgjengelig og miljøvennlig.  

 

 

Strategier 

o Påvirke myndighetene til å prioritere trafikksikkerhet og nærmiljø 

gjennom redusert trafikk, støy og miljøbelastninger.  

o Legge til rette for at hele befolkningen skal kunne gå, sykle og benytte 

kollektivtransport til jobb, skole og fritidsaktiviteter.  

o Den blågrønne strukturen med parker, friområder, dammer og elver i 

bydelen skal ivaretas og videreutvikles.  

 

 

Mål 

Bydel Nordstrand skal være innovativ og 

 nytenkende, og delta aktivt i statlige og 

 kommunale satsninger. 

 

Strategier 

o Legge til rette for meroffentlighet i tråd med byrådets målsetting om en 

åpen kommune. 

o Påvirke eksterne tjenesteleverandører til å utvikle grønne og 

miljøvennlige løsninger.  

o Ta initiativ til dialog med lokalt næringsliv om realisering av felles mål og 

planer. 

o Ivareta miljøhensyn ved å velge miljøvennlige løsninger i bydelens 

tjenester.  
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Barn, unge og kultur 

 
     Mål 

Bydel Nordstrand skal ha forebyggende 

tjenester som fremmer helse og et godt 

oppvekstmiljø.  

 

Strategier 

o Legge til rette for at alle barn og unge kan utvikle sin egen identitet og 

fremtid (OXLO). 

o Sikre at alle barn og ungdommer i bydelen får et godt og likeverdig 

tilbud.  

o Styrke samarbeidet med frivillige lag, kirken, organisasjoner, skoler og 

andre interessegrupper. 

o Stimulere til et bredt og variert lavterskeltilbud til barn og ungdom. 

o Videreføre bydelens rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid (SaLTo). 

o Bidra til at barn og unge i bydelen gjennomfører sin skolegang.  

 

 

Mål 

Bydel Nordstrand skal ha fleksible arenaer for 

både organisert og uorganisert lek og aktivitet 

for hele befolkningen.   

 

 

Strategier  

o Tilrettelegge for at alle barn og unge i bydelen har gode arenaer og 

anlegg for fysisk aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet. 

o Påvirke gjennom å gi høringsuttalelser i relevante plan- og 

reguleringssaker.  

o Støtte og bidra til videreutvikling av det lokale kulturlivet gjennom 

utdeling av frivillighetsmidler, gjennomføring av bydelsdagene og 

andre arrangementer.  

 

 

 

Mål 

Tjenester som tilbys barn og ungdom skal være 

innovative og sikre brukermedvirkning. 

 

Strategier 

o Legge til rette for økt samarbeid og læring mellom bydelen, skolene og 

idrettslagene. 

o Styrke samarbeidet med private aktører og frivillige som jobber for barn 

og ungdom.  

o Bydelen skal kommunisere med befolkningen der hvor de er. 
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Planverk 

 
Strategisk plan for Bydel Nordstrand er en overordnet, helhetlig styringsplan for 

bydelens politikere og administrasjon. Den gir føringer for bydelens 

prioriteringer i planperioden og skal legges til grunn for alt annet planarbeid.  

Planen forholder seg til de overordnede føringene og styringsdokumenter i 

Oslo kommune.  

 

Sentrale dokumenter og føringer i Oslo kommune 

 Planstrategi for Oslo kommune 2016 – 2019 (ikke vedtatt) 

 Kommuneplan for Oslo mot 2030: Smart, trygg og grønn 

 Økonomiplan for Oslo 2016 – 2019 og årlige budsjett, inkl. verbalvedtak 

 Årlige tildelingsbrev og oppdragsbrev til bydelene 

 

Lokale handlingsplaner i Bydel Nordstrand: 

 Budsjett og økonomiplan for 2016-2019 

 Folkehelseplan for Bydel Nordstrand 2013 – 2016 

 Beredskapsplan for Bydel Nordstrand (unntatt offentlighet) 

 Lokal anskaffelsesstrategi for Bydel Nordstrand 

 Kommunikasjonsstrategi for Bydel Nordstrand 2015 – 2017 

 Smittevernplan Bydel Nordstrand 2014 

 Trafikkplan for Bydel Nordstrand (under revisjon) 

 Handlingsplan for barn i vanskelige livssituasjoner 2014 – 2017, veileder 

for ansatte 

 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013 - 2016  

 Handlingsplan 2015 – 2018 SaLTo- Nordstrand  

 Boligsosial handlingsplan for Bydel Nordstrand 2010 – 2014 

 Handlingsplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne (under 

revisjon) 

 Demensplan Bydel Nordstrand 2016 - 2020 

 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner  

 

Interne planer i Bydel Nordstrand 

 Strategisk kompetanseplan for helse- og omsorgstjenester 2015 – 2018 

 Strategisk kompetanseplan for barnehagene 2015 - 2018 

 Livsfasepolitikk i Bydel Nordstrand 

 Handlingsplan HMS / IA-mål og for Bydel Nordstrand 2016 

 Handlingsplan for levering fra bedriftshelsetjenesten Stamina Helse for 

2016 

 Opplæringsplan for Bydel Nordstrand for 2016 

 Strategi for sektoren  Byrådsavdelingen for EHS 2015 - 2019 

 

Annet 

 Politiske partiprogrammer 

 Oslo Extra Large (OXLO) – En by for oss alle 

 Oslo + - En aldersvennlig by  
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