
Bydel Frogner 

- vestkantbydel eller sentrumsbydel?

Kari Andreassen

bydelsdirektør

Dagens tema…

«Bydelen har en sammensatt befolkning 

både hva gjelder levekår og alder.

Hvilke demografiske utviklingstrekk kan vi 

se i tiden fremover, og hva vil dette ha å 

si for bydelens tjenester i årene som 

kommer?»
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Bydel Frogner

• Den største av Oslo 15 bydeler

• 59.000 innbyggere

• Bydelene Uranienborg/Majorstuen og 

Bygdøy/Frogner slått sammen 2004

• Rundt 650.000 innbyggere i Oslo med 

en forventet vekst på ytterligere 43 % 

frem mot år 2040. 

• Bydel Frogner vokser med nærmere 

1.000 personer årlig

• Bydel Frogner ca 1.500 medarbeidere

Folkehelseprofil 2017

Temaområdene i Folkehelseprofilen er 

valgt med tanke på mulighetene for 

helsefremmende og forebyggende 

arbeid, men er også begrenset av hvilke 

data som er tilgjengelig på bydelsnivå.

Indikatorene tar høyde for alders- og 

kjønnssammensetning, men all statistikk 

må også tolkes i lys av annen kunnskap 

om lokale forhold.

• Folkehelseprofilen er et bidrag til 

kommunenes arbeid med å skaffe seg 

oversikt over helsetilstanden i 

befolkningen, og faktorer som påvirker 

denne.

• Statistikken er fra siste tilgjengelige 

periode per oktober 2016

www.fhi.no
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Stabile 

barnehage-

utfordringer, 

men stor 

turnover og 

mange 

nasjonaliteter

Behov for flere 

skoleplasser.

Økende behov 

for innsats mot 

ungdommen

En gradvis 

økning av eldre 

> 80 år

Konsekvenser 

for økonomisk 

sosialhjelp og 

andre NAV-

ytelser?

Store variasjoner innad i bydelen

Vi antar om 

lag 1.000 

barn kan 

defineres å 

leve under 

fattige kår i 

Bydel 

Frogner, de 

fleste i nedre 

bydel

I delbydelen 

Homansbyen 

er 35 prosent 

av 

befolkningen 

på flyttefot 

årlig. Her er 

flytte-

hyppigheten 

høyere enn i 

både bydelen 

(29 %) og 

byen totalt 

(20 %)

55 % av privathusholdningene i Bydel Frogner eier sin egen bolig. Lavest er andelen i 

Homansbyen med 45 prosent. Tilsvarende andel for hele byen er på 70 %



• 26 prosent av beboerne i bydelen har 

innvandrerbakgrunn. Av disse er  

2 prosent norskfødte av 

innvandrerforeldre.

• Den største innvandrergruppen i Bydel 

Frogner er svensker foran polakker. 

Like under 5 prosent av bydelens 

beboere har svensk bakgrunn, mens 2 

prosent har polsk bakgrunn.

• Blant barn under 16 år i Homansbyen 

er 19 prosent norskfødte av to 

innvandrerforeldre mens 17 prosent 

har selv innvandret. I delbydelen 

Bygdøy ligger tilsvarende andeler på 3 

og 7 prosent.

• I 2016 ble bydelen gitt i oppdrag å 

bosette om lag 80 flyktninger.

• Tilsvarende skal bydelen bosette om 

lag 80 flyktninger også i 2017

Selvbosettere        Kommunale boliger

Urban bydel =  Ulike nasjonaliteter

Litt skiller vi oss ut…

• I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som 

bor alene høyere enn i landet som helhet

• Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger 

med lav inntekt er høyere enn i landet som 

helhet. Lav inntekt defineres som under 60 % 

av nasjonal medianinntekt

• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de 

har minst én fortrolig venn, er ikke entydig 

forskjellig fra landsnivået. 

• Andelen 5.-klassinger som er på laveste 

mestringsnivå i lesing er lavere enn i landet 

som helhet

• Frafallet i videregående skole er ikke entydig 

forskjellig fra landsnivået.
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Litt skiller vi oss ut…

Levevaner

• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir de er 

lite fysisk aktive, er ikke entydig forskjellig fra 

landsnivået.

• Andelen med overvekt inkludert fedme ser ut til 

å være lavere enn i landet som helhet, vurdert 

etter tall fra første svangerskapskontroll

Helse og sykdom

• Forskjellen i forventet levealder mellom de som 

har grunnskole som høyeste utdanning og de 

som har videregående eller høyere utdanning, 

er ikke entydig forskjellig fra landsnivået.

• Andelen 9-åringer som har blitt vaksinert mot 

meslinger er lavere enn i landet som helhet
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Utvikling til innbyggernes beste…

Styringssignaler
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Hovedmål 1 – Tilgjengelige, innovative og kvalitative tjenester

Hovedmål 2 – Bærekraftig, mangfoldig og levende bydel
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1 Delmål 1.1 Fokus på forebyggende arbeid og tidlig intervensjon

Delmål 1.2 Kvalitet og forutsigbarhet i tjenestene som grunnlag for   
innbyggertilfredshet 

Delmål 1.3 Nær og tillitsfull kommunikasjon gjennom gode 
samhandlingsarenaer
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2 Delmål 2.1 Offensiv pådriver i samfunns- og infrastrukturutvikling 

Delmål 2.2 – Aktivt lokalengasjement

Delmål 2.3 – Urbane kvaliteter

Hovedmål 3 – Trygg forvaltning av felleskapets ressurser

Hovedmål 4 –Attraktiv og ansvarlig arbeidsgiver
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3 Delmål 3.1 – Gjennomgående og langsiktig økonomistyring

Delmål 3.2 – Robust økonomi som sikrer en bærekraftig utvikling

Delmål 3.3 – Styrket internkontroll og effektive styringssystemer
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4 Delmål 4.1 – Kompetente og engasjerte medarbeidere

Delmål 4.2 – Profesjonelt lederskap

Delmål 4.3 – Inkluderende og lystbetont arbeidsmiljø



Takk for oppmerksomheten!

kari.andreassen@bfr.oslo.kommune.no
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