BYDELSANALYSEN 2020
Store forskjeller mellom bydelene
… og dermed i barns oppvekstsvilkår
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Forbehold om trykkfeil og endringer  
UNICEF Norge Bydelsanalysen 2020 - Oslo er basert på bydelenes egen statistikk for 2019. Bydelene har selv rapportert inn statistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB). UNICEF Norge hentet ut statistikken i perioden 1.-11. september 2020.
Bydelenes statistikk er dynamisk og i stadig endring. Små justeringer kan derfor ha oppstått i løpet av perioden UNICEF Norge har
jobbet med analysen (august - oktober 2020). Leseren anbefales å ha dette i mente når rapporten leses.
UNICEF Norge tar forbehold om eventuelle trykkfeil og skrivefeil.
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INNLEDNING
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1.1 UNICEF Norges
Bydelsanalyse: Oslo

Alle barn har rett til en trygg oppvekst for å kunne
utvikle seg til sitt fulle potensial. Dette er et bærende
prinsipp i FNs barnekonvensjon. I praksis betyr dette
at barn og unge i Norge skal sikres likeverdig oppvekstsvilkår uavhengig av hvor i landet de bor og hvor
lenge de har bodd i landet.
Oslo står i en spesiell stilling med hensyn til lokal
forvaltning ettersom Oslo både er en kommune og et
fylke. Per 11. september 2020 bor det 152 711 barn og
unge i alderen 0-20 år i Oslo. Dette tilsvarer hele 11,8
prosent av alle barn og unge i Norge. Samtlige av
disse skal sikres likeverdig oppvekstsvilkår med lik
tilgang til gode offentlige tjenester. Det er de ulike
bydelene som har ansvar for å sikre dette.
Dessverre viser UNICEF Norges Bydelsanalyse - Oslo
at det er store forskjeller i kvaliteten på tjenester barn
og unge får i de forskjellige bydelene. I tillegg er det
store forskjeller i hvor mye penger de ulike bydelene
bruker på tjenestene til barn og unge.
I tilfeller der bydelene ikke klarer å sikre like oppvekstsvilkår, bryter det med barns rett til likebehandling.
Dette går mest utover de barna som fra før sliter og
trenger ekstra oppfølging.

Det at noen barn får bedre tjenester enn andre kun
fordi de bor i en annen kommune eller i en annen
bydel er noe UNICEF Norge mener er sterkt kritikkverdig.
UNICEF Norge ønsker gjennom Bydelsanalysen å
belyse forskjeller mellom bydelene i Oslo. Vi oppfordrer lokalpolitikere, lokale beslutningstakere, samt
nasjonale beslutningstakere til å bruke statistikken vi
presenterer til å finne frem til gode løsninger for samfunnsutviklingen hvor barns rettigheter og deres rett
til medvirkning blir ivaretatt. Det er derfor viktig å
adressere de utfordringene som gjelder for din bydel
og fremme disse på den lokale dagsorden. Målet med
denne analysen er ikke å svartmale enkelte bydeler
eller å peke ut verstinger, men heller å bidra til en
sunn debatt om forskjellene i tjenestene som tilbys
barna.
Vi må huske at politiske beslutninger og prioriteringer
som gjøres i lukkede rom, får reelle konsekvenser for
barna våre ute i samfunnet. Det er politikernes jobb
å sikre at dette er i tråd med Barnerettighetene.
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1.2. Metodikk og begrensninger

For en fullstendig forklaring av rangeringsmetodikken
som ligger til grunn for Bydelsanalysen 2020 vises det
til kapittel 1.2 og kapittel 5 i UNICEF Norges
Kommuneanalyse 2020. Essensen er gjengitt i korte
trekk nedenfor.
1)UNICEF Norges Bydelsanalyse ser på fire sektorer:
Barnehage
Barnevern
Helsetjenester
Kulturtilbud
Bydelsanalysen kartlegger og rangerer ikke grunnskoletilbudet i bydelene slik det gjøres i
Kommuneanalysen. Grunnen til dette er at grunnskolesektoren ikke er under budsjettet til bydelene.
Grunnskoletilbudet i Oslo er omtalt i UNICEF Norges
Kommuneanalysen 2020, kapittel 4.3.
2) Rangeringen og kartleggingen av bydelene er
basert på tall for forskjellige variabler i de fire sektorene fra SSB som bydelene selv har rapportert inn. I
analysen bruker vi et glidende gjennomsnitt av tallene
for de siste tre årene: 2017, 2018 og 2019.
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3) Basert på de innrapporterte tallene blir bydelene
rangert på en skala fra 1-15, hvor 1 anses best og 15
lavest. Det er i alt 17 bydeler i Oslo, men vi har kun 15
med i rangeringen. Dette er fordi bydelene Sentrum
og Marka får tjenester levert av andre bydeler og er
dermed ikke gitt plass i rangeringen.
Ettersom årsaken til forskjellene i tallmaterialet ikke
belyses, gir funnene fra analysen kun grunnlag til å
påpeke forskjeller mellom bydelene. Rapporten er
ikke ment for å gi en årsak-/virknings-analyse.
Bydelsanalysen har flere begrensninger og egner seg
derfor først og fremst som grunnlag for diskusjon og
som utgangspunkt for videre analyser. Videre tar analysen utgangspunkt i få variabler, analysens datamateriell og kvalitet gjenspeiles deretter.

1.3 Utvalgte sektorer og variabler

For hver av sektorene barnehage, barnevern, helsetjeneste og kulturtilbud vurderes bydelene basert på
to til fire utvalgte variabler. Noen av variablene viser
til økonomisk budsjetthåndtering, andre sier noe om
kvaliteten på sektorens tjenester.

Barnehage
•

•
•
•

Brutto driftsutgifter per barn 1-5 år
Tjenesteområder: 201 Barnehage, 211 Styrket
tilbud til førskolebarn, 221 Barnehagelokaler
og skyss
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Leke og oppholdsareal per barn i barnehage
(m2)
Andel ansatte med pedagogisk utdanning
Grunnbemanning

Helsetjeneste
•

•

Kulturtilbud
•

Barnevern
•

•
•

Brutto driftsutgifter per barn 0-17 år
Tjenesteområde: 244 Barnevernstjeneste, 251
Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av
barnevernet, 252 Barnevernstiltak når barnet
er plassert av barnevernet
Stillinger med fagutdanning per 1000 barn
0-17 år
Andel undersøkelser med behandlingstid
innen 3 måneder

Brutto driftsutgifter per barn 0-20 år
Tjenesteområde: 232 Forebygging,
helsestasjons- og skolehelsetjenesten (alle
andre tjenesteområder ekskluderes fra
analysen)
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to
uker etter hjemkomst
Innebærer besøk av helsesykepleier til
nyfødte

•

Brutto driftsutgifter aktivitetstilbud og idrett
per barn 6-20 år
Tjenesteområde: 231 Aktivitetstilbud barn og
unge, 380 Idrett og tilskudd til andres
idrettsanlegg, 381 Kommunale idrettsbygg og
idrettsanlegg, 383 Kulturskoler
Timer åpent årlig per 1000 barn 6-20 år,
kommunale fritidssenter.
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1.4 Rangering etter sektor
Slik rangeres bydelene i hver sektor

BYDEL

8

BARNEHAGE

BARNEVERN

HELSETJENESTE

KULTURTILBUD

Alna

11

4

8

6

Bjerke

12

9

13

9

Frogner

4

13

10

10

Gamle Oslo

6

5

4

1

Grorud

8

1

9

8

Grünerløkka

7

6

1

2

Nordre Aker

2

14

7

11

Nordstrand

9

12

6

14

Sagene

3

7

5

5

St. Hanshaugen

1

8

3

3

Stovner

15

2

2

4

Søndre Nordstrand

14

3

11

7

Ullern

5

10

15

14

Vestre Aker

13

15

12

15

Østensjø

10

11

14

12

BUDSJETTANALYSE
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2.1 Budsjettanalyse
Hensikten med budsjettanalysen er å belyse bydelenes pengebruk på tjenester til barn og unge i alderen
0-20 år ved å se på hvor mye penger det er satt av i
bydelsbudsjettet til dette (rundet av til nærmeste 100).
Videre ser man også på hvor stor andel av budsjettet
pengene faktisk tilsvarer ettersom det er snakk om
relative størrelser.
Analysen viser at gjennomsnittet for penger brukt i
de fire sektorene per barn ligger på 69 800 kroner.
Bydel Sagene bruker mest, 99 600 kroner per barn.
Dette er mer enn det dobbelte av det bydel Vestre Aker
bruker, som buker minst. Det er 53 400 kroner som
skiller bydelen som bruker mest og minst. Differansen
alene tilsvarer det bydel Ullern og bydel Nordstrand
har budsjettert med på sine barn.
Dersom vi ser på andelen penger brukt på barn, utgjør
tallene ovenfor 43 prosent av bydel Sagene sitt budsjett og 37 prosent av bydel Vestre Aker sitt budsjett.
Bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Nordre Aker
bruker 44 prosent av budsjett på barn og unge. Dette
er den største andelen av alle bydelene. Bydel Frogner
bruker minst andel, 34 prosent. Det er dermed 10 prosentpoeng som skiller bydelene som prioriterer barn
og unge mest og minst i driftsbudsjettet.
Gjennomsnittsandelen for alle bydelene i Oslo er 39
prosent.
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44 prosent av driftsbudsjettet til bydelene Gamle Oslo,
Grünerløkka og Nordre Aker tilsvarer henholdsvis 93
600 kroner, 87 800 kroner og 60 900 kroner, hvor sistnevnte ligger 8900 kroner under snittet.
Basert på det faktum at bydelen som bruker mest i
budsjettandel på barn og unge ikke bruker mest i faktiske kroner, ser vi at de ytre økonomiske rammevilkårene for de forskjellige bydelene er ulike. For bydel
Vestre Aker ser vi at ved å øke andelen som går til
barn med 10%, vil de fortsatt bruke 9 000 kroner
mindre enn det som er gjennomsnittet for alle bydelene, til tross for at deres andel nå blir den største.
Dette tyder på at noen bydeler trenger høyere bydelsbudsjett for å kunne prioritere barn og unge i lik grad
som de andre bydelene. For bydel Alna derimot,
gjelder ikke dette. De bruker nå 37 prosent av budsjettet sitt på barn og unge noe som tilsvarer 68 600
kroner. Dersom de øker prosenten som er satt av til
barn og unge med 2 prosentpoeng, altså til 39
prosent, vil de kunne klare å bruke like mye som det
resten av bydelene i gjennomsnitt bruker i faktiske
kroner. Dette tyder derfor på at noen bydeler rett og
slett må prioritere barn og unge i større grad når de
utarbeider budsjettene sine.
På neste side illustreres nøkkeltallene som er redegjort for her.

2.1 Budsjettanalyse

1) Andel av budsjettet som er brukt på barn summerer brutto driftsutgifter for alle sektorene, delt på totale brutto driftsutgifter for 2019.
2) Summen av totale brutto driftsutgifter delt på antall barn i alderen 0-20 år for 2019.
* I tillegg til Gamle Oslo bruker Grünerløkka og Nordre Aker også 44%, med hhv 87 800 kr og 60 900 kr.
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SEKTORANALYSE
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3.1 Barnehage
Når det gjelder barnehagesektoren ser vi store forskjeller mellom bydelene. Felles for bydelene som
kommer best ut er at de bruker mest penger per barn
i alderen 1-5 år i barnehagen, de har god barnehagedekning, god plass til lek og opphold, samt høy andel
ansatte med pedagogisk bakgrunn.
Bydelen som bruker mest penger per barn i alderen
1-5 år i barnehagesektoren er Nordre Aker med kroner
228 800. Dette til tross for at de budsjetterer med å
bruke under gjennomsnittet av alle kommunene per
barn (se budsjettanalysen). Nordre Aker bruker hele
77 700 kroner mer enn Bydel Stovner, som bruker
minst med 151 100 kroner.
Bydel Stovner kommer også dårligst ut hva gjelder
andel barn 1-5 år med barnehageplass. Kun 67
prosent av barna i bydel Stovner har barnehageplass.
Til sammenlikning tilbyr bydelene Frogner, Nordre
Aker og St. Hanshaugen barnehageplass til henholdsvis 101, 114 og 115 prosent. Grunnen til at disse er over
100 prosent er fordi de tilbyr barnehageplass til barn
utover sin egen bydel.

Søndre Nordstrand er bydelen som har lavest andel
ansatte i barnehagen med pedagogisk utdanning, 37
prosent. St. Hanshaugen har høyeste verdi for tilsvarende variabel med 46 prosent. Snittet for alle bydelene er 40 prosent.
Bydelsanalysen viser at det er gjennomgående store
forskjeller mellom bydelene i øst og bydelene i vest.
De fem bydelene som bruker minst penger på barn i
barnehagesektoren er Stovner, Søndre Nordstrand,
Bjerke, Vestre Aker og Alna. Bytter vi Vestre Aker med
Grorud, finner vi de fem bydelene som har lavest barnehagedekning. Søndre Nordstrand, Alna, Stovner,
Østensjø og Grünerløkka er de fem bydelene som har
lavest andel ansatte med pedagogisk utdanning.
Motsatt ser vi bydelene som kommer best ut på de
fleste variablene: Frogner, Ullern, Sagene, St.
Hanshaugen og Nordre Aker
UNICEF Norge mener at alle barn må ha mulighet til
å gå i barnehage og synes det er bekymringsverdig
at det er så store forskjeller mellom bydelene i Oslo.
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3.1 Barnnehage
Minimum

Gjennomsnitt

Maks

Differanse

Brutto driftsutgifter per barn 1-5 år

182 700kr

151 100kr

228 800kr

STOVNER

NORDRE AKER

77 600kr

Andel barn 1-5 år med barnehageplass

90%

67%

115%

STOVNER

ST. HANSHAUGEN

48%

Lek- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)

5,3m2

4,7m2

6,5m2

VESTRE AKER

SAGENE

1,8m

2

Andel ansatte med pedagogisk utdanning

40%

37%

46%

SØNDRE NORDSTRAND & ALNA

ST. HANSHAUGEN

9%

3.2 Barnevern

Bydelsanalysen viser at bydelene i øst og sør i Oslo,
Grorud, Stovner, Søndre Nordstrand og Alna, rangeres på topp når det gjelder barnevernet med henholdsvis 1., 2., 3., og 4. plass.
Bydel Grorud kommer best ut med 1. plassen på rangeringen. De bruker i snitt 26 100 kroner på barnevernet, noe som er 11 100 kroner mer enn
bydelsgjennomsnittet. Til sammenlikning bruker
bydel Ullern 4 000 kroner, mens bydelene Nordre
Aker, Vestre Aker og Nordstand bruker i underkant av
10 000 kroner hver på tilsvarende variabel. Videre
kommer bydel Grorud best ut på variabelen som
måler antall stillinger med fagutdanning per 1 000
barn i alderen 0-17 år. Her stiller bydel Grorud med
8,7 stillinger i snitt, noe som er 3,6 mer enn bydelsgjennomsnittet.
Bydelene i Oslo vest, Frogner, Nordre Aker og Vestre
Aker kommer på henholdsvis 13., 14. og 15. plass på
rangeringen for barnevern. Av de tre bydelene bruker
Nordre Aker minst penger på barnevern med 4 300
kroner per barn i alderen 0-17 år. Dette er 10 600
kroner under bydelsgjennomsnittet. Både Vestre Aker
og Nordre Aker har mindre enn to stillinger med fagutdanning per 1 000 barn i alderen 0-17 år. Dette er
de laveste innrapporterte tallene for denne variabelen
blant alle bydelene. Bydelsgjennomsnittet er 5 stillinger.
Når det gjelder undersøkelser med behandlingstid
innen tre måneder klarer 12 av 15 bydeler å overholde
denne fristen i over 90 prosent av tilfellene. Bydelene
som ikke klarer dette er Søndre Nordstrand, Sagene
og Frogner med behandlingstid på under tre måneder

i henholdsvis 89, 89 og 88 prosent av tilfellene. Til
sammenlikning klarer bydel Stovner å overholde
denne fristen i 98 prosent av tilfellene, mens bydel
Alna, Grünerløkka, Ullern og St. Hanshaugen klarer
dette i over 95 prosent av tilfellene. Det er verdt å stille
spørsmålstegn ved hvorfor tremånedersfristen brytes
i 11 prosent av tilfellene i bydel Sagene og Søndre
Nordstrand (begge to på bunn tre for denne variabelen) ettersom de rangeres på topp fem både når det
gjelder penger brukt på barnevern og antall stillinger
med fagutdanning per 1 000 barn.
På 9. plass finner vi bydel Bjerke. De bruker 10 700
kroner på barnevernet, noe som er 4 300 kroner
mindre enn bydelsgjennomsnittet. De har i snitt 4,9
stillinger med fagutdanning per 1 000 barn. Dette er
svært nær bydelssnittet på 5,1. Bydel Bjerke er én av
bydelene som klarer å nå fristen om undersøkelser
med behandlingstid under tre måneder i 95 prosent
av tilfellene. Den andre bydelen er Grorud.
Når vi sammenlikner bydelene som ligger på topp 4
mot de som ligger på bunn fire i barnevernssektoren,
viser Bydelsanalysen at alle bydelene på topp ligger
i Oslo øst, mens tre av fire på bunn ligger i Oslo vest.
Dette kan tyde på at fokuset på barnevern er mye
høyere i de østlige bydelene enn i de vestlige.
Gjennomsnittlig pengebruk på barnevern hos bydelene på topp fire ligger på kroner 22 100, mens det for
bunn fire ligger på 7 700 kroner. Tilsvarende er snittet
for topp fire bydeler 7,3 på antall stillinger med fagutdanning mens det for bunn fire er 2,6. Når det gjelder
behandlingstiden er det relativt likt, hvor topp fire i
snitt klarer dette i 95 prosent av tilfellene mens bunn
4 klarer det i 91 prosent av tilfellene.

*Noen bydeler oppgir andeler på over hundre prosent.
Dette skyldes at bydelene tilbyr barnehageplasser til barn
med bostedsadresse utenfor sin bydel.
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3.2 Barnnevern
Minimum

Gjennomsnitt

Maks

Differanse

Brutto driftsutgifter per barn 0-17 år

15 000kr

4 000kr

26 100kr

ULLERN

GRORUD

22 100kr

Antall stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0-17 år

5,1

1,6

8,7

VESTRE AKER

GRORUD

7,1

Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder

94%

88%

98%

FROGNER

STOVNER

10%
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3.3 Helsetjeneste

Bydel Grünerløkka rangeres på førsteplass i helsetjenestesektoren. På andre plass kommer bydel Stovner,
etterfulgt av bydel St. Hanshaugen. Det er ingen klar
tendens mellom de østlige bydelene og de vestlige.
Bydelene Bjerke, Østensjø og Ullern kommer på henholdsvis 13., 14. og 15. plass.
Noe av grunnen til at bydel Grünerløkka kommer på
førsteplass kan knyttes opp mot det faktum at de
bruker mest penger på helsetjenestesektoren av alle
bydelen sammen med St. Haugen og Gamle Oslo.
Men det er viktig å huske at det ikke utelukkende er
penger brukt på helsetjeneste som avgjør plasseringen. Bydelsanalysen viser også at Grünerløkka er
flinkest til å følge opp nyfødte, da de har den høyeste
andelen nyfødte med hjemmebesøk innen to uker på
hele 97 prosent. Stovner som kommer på 2. plass er
tilsvarende like flinke. Bydel St. Hanshaugen er betydelig dårligere på dette selv om de er på tredjeplass
i rangeringen. De gjennomfører hjemmebesøk innen
to uker i 75 prosent av tilfellene til tross for at de
bruker mer penger på helsetjenesten enn både bydelene Grünerløkka og Stovner.

Det er tre bydeler som skiller seg negativt ut med
tanke på hjemmebesøk hos nyfødte. Disse er Grorud,
Ullern og Bjerke, hvor sistnevnte melder inn urovekkende lave tall. Kun i 36 prosent av tilfellene får
nyfødte besøk av helsesykepleier i løpet av to uker.
Bydelsgjennomsnittet er 75 prosent. Bydelene Ullern
og Grorud gjør det heller ikke bra her, med kun 47 og
53 prosent fullførte hjemmebesøk innen to uker. Dette
er bemerkelsesverdig da bydel Grorud bruker 4 900
kroner på helsetjenesten, noe som er 1000 kroner
med enn bydelssnittet.
Det er totalt 8 bydeler som ikke gjennomfører hjemmebesøk til nyfødte innen to uker i mer enn 80 prosent
av tilfellene. Dette er svært uheldig ettersom vi vet at
hjemmebesøk til nyfødte er en unik måte for helsepersonell til å få avdekket omsorgssvikt og overgrep
på i en tidlig fase. I tillegg er hjemmebesøk hos
nyfødte med på å avdekke behov for særlig oppfølging og veiledning hos enkelte. Denne praksisen er
det derfor kritisk å få endret på.
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3.2 Helsetjeneste
Minimum

Gjennomsnitt

Maks

Differanse

Brutto driftsutgifter per barn 0-20 år

3 900kr

2 100kr

6 000kr

VESTRE AKER

ST.HANSHAUGEN

3 900kr

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker

75%

37%

BJERKE

18

97%

60%

STOVNER & GRÜNERLØKKA

3.4 Kulturtilbud

Innenfor kultursektoren er det bydel Gamle Oslo som
rangeres på førsteplass. De bruker 11 300 kroner på
aktivitetstilbud og idrettstilbud per barn i alderen 6-20
år. Dette står i sterk kontrast til bydel Vestre Aker, der
det kun brukes 500 kroner per barn i samme aldersspenn. Det er hele 22 ganger så lite penger brukt på
tilbud til barn og unge. Landsgjennomsnittet er 4 000
kroner. Bydel Nordstrand bruker også under 1000
kroner på aktivitets- og idrettstilbud per barn.
Bydelene Stovner, Alna, Søndre Nordstrand, Grorud
og Bjerke rangeres på henholdsvis 4., 6., 7., 8. og 9.
plass. Mens bydelene Frogner, Nordre Aker, Ullern og
Vestre Aker rangeres på henholdsvis 10., 11., 14. og
15. plass.
Bydelene som rangeres på topp fem bruker i snitt 6
800 kroner på idretts- og aktivitetstilbud til barn og

unge, mens bydelene som utgjør bunn fem bruker i
snitt 1 300 kroner på tilsvarende. Da er det ikke rart at
tilbudet er dårligere hos noen kommuner enn andre.
Dette kommer tydelig frem når vi ser på antall timer
de kommunale fritidssentrene er åpne årlig per 1000
innbyggere i alderen 6-20 år. Bydelene som bruker
minst penger på kulturtilbud er også de som har
færrest timer åpne. Vestre Akers kommunale fritidssentre er eksempelvis åpne 57 timer i året per 1000
innbyggere, mot 1 645 timer i bydel Gamle Oslo.
Oppsummert ser det ut til at bydelene i vest er de som
bruker minst penger på kulturtilbud og har færrest
timer åpent i året. Bydelene i øst, med unntak av St.
Hanshaugen, bruker mest penger, og har åpent flest
timer. For fullstendig rangering innenfor hver sektor
vises det til kapittel 1.4: Rangering etter sektor.
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3.4 Kulturtilbud
Minimum

Gjennomsnitt

Maks

Differanse

Brutto driftsutgifter aktivitetstilbud og idrett per barn 6-20 år

4 000kr

500kr

11 300kr

VESTRE AKER

10 800kr

GAMLE OSLO

Timer åpent årlig per 1000 barn 6-20 år*

1 065

57

VESTRE AKER

2 000

1943

*Kommunale fritidssenter
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Oppsummering
Forskjellene mellom bydelene i Oslo kommer tydelig
frem i Bydelsanalysen. Gjennomgående er det bydelene i øst som gjør det svakest i barnehagesektoren,
men de samme bydelene gjør det sterkest innenfor
barnevern og kulturtilbud. Motsatt gjelder for bydelene i vest. Det er ingen tydelige tendenser hva gjelder
helsetjenestesektoren.
Vi vil trekke frem noen kritiske funn som vi mener
burde heves til et akseptabelt nivå for å sikre like oppvekstsvilkår for barn og unge i samfunnet:
• Kun 67 prosent av barna i bydel Stovner har barnehageplass
• Innen barnevernsektoren har både Vestre Aker
og Nordre Aker mindre enn to stillinger med fagutdanning per 1 000 barn i alderen 0-17 år
• De tre bydelene Søndre Nordstrand, Sagene og
Frogner klarer ikke å overholde tremånedersfristen om behandlingstid innenfor barnevernssektoren i over 10 prosent av tilfellene.

• Bydelene Grorud, Ullern og Bjerke rapporterer
inn urovekkende lave tall for andelen nyfødte
med besøk av helsesykepleier i løpet av to uker
etter hjemkomst.
• Fokuset på kulturtilbud blant bydelene i Oslo
vest må økes.
Det at noen barn får bedre tjenester enn andre basert
på bydelen de bor i mener UNICEF Norge er sterkt
kritikkverdig. Vi appellerer derfor til lokale- og nasjonale politikere samt beslutningstakere om å adressere
funnene fra denne analysen for å ivareta barns rettigheter og sikre like oppvekstsvilkår for hvert barn –
også de i Oslo.
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