Intensjonsavtale
mellom staten og Oslo kommune
om Handlingsprogram Oslo Sør
Intensjon og mål
Det er bred politisk enighet om at det trengs et felles løft for å bedre oppvekst- og
leveforholdene i Søndre Nordstrand. Regjeringen og Oslo kommune ønsker en omforent
innsats for å løse utfordringene. Regjeringen og byrådet har intensjoner om et samarbeid i
inntil 10 år.
Hovedmålet er å forsterke integrering og inkludering, samt å bedre folkehelsen og løse
bomiljøutfordringer i bydelen. Satsingen skal tilpasses lokale forhold og utfordringer.
Bydelsutvalget og befolkningen, herunder barn og unge og lokale organisasjoner, skal i størst
mulig grad mobiliseres til å delta i utvikling og gjennomføring av prosjekter og tiltak. Det er
også et mål å styrke beboerne i Søndre Nordstrand sin identitet og stolthet over å bo i bydelen.
Formålet med satsingen er å:
•
•
•
•
•
•

styrke rollen til barnehage, skole og fritidsmiljø i språkopplæring, inkludering og
oppvekst
arbeide for at alle barn, uavhengig av sosioøkonomisk og språklig bakgrunn, skal ha
like muligheter til å oppnå et høyt læringsutbytte, og motvirke frafall i den
videregående opplæringen
motvirke fattigdom og eksklusjon, bl.a gjennom tiltak for kvalifisering og inkludering
i arbeidslivet for alle grupper
bedre jenter og kvinners muligheter for å delta i utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv
mobilisere befolkningen, bydelsutvalg, borettslag og sameier, lokale og frivillige
organisasjoner og næringslivet til samarbeid om stedsutvikling og styrking av
lokalsamfunnet, og om å løse bomiljøutfordringer og forebygge kriminalitet
styrke folkehelsearbeidet i bydelen

Bakgrunn
Det var opprinnelig bydelsutvalget i Søndre Nordstrand som tok initiativ til en særlig satsing i
Oslo sør med bakgrunn i at bydelen hadde mange av de samme levekårsutfordringene som
Oslo indre øst og Groruddalen. Oslo bystyre har både i budsjettet for 2007 og 2008, med
intensjon om videreføring, avsatt midler til en egen levekårssatsing i Oslo sør (Bydel Søndre
Nordstrand). I Hovedstadsmeldingen (St.meld. nr. 31 (2006-2007)) står det at Regjeringen vil
bidra til en områdesatsing også i Søndre Nordstrand, og at det er avtalt at staten og

kommunen skal ha en ambisjon om å sikre en målrettet og samordnet prosess fra 2008 om en
effektiv bruk av budsjettmidler.
Ansvar og organisering
Oslo Kommune har ansvaret for den helhetlige satsingen i Søndre Nordstrand.
Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester koordinerer arbeidet med Handlingsprogram
Oslo Sør i kommunen og samarbeidet med staten. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har
det overordnede ansvaret for koordinering av statens innsats, mens Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet har ansvar for administrativ og praktisk oppfølging og koordinering
overfor kommunen.
I satsingen deltar flere departementer og byrådsavdelinger. Fra statens side deltar Arbeids- og
inkluderingsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet,
Justisdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet. Fra kommunen deltar Byrådsavdeling
for velferd og sosiale tjenester, Byrådsavdeling for kultur og utdanning og Byrådsavdeling for
næring, idrett og kirke.
Samarbeidet mellom stat og kommune skal ledes gjennom årlige politiske møter mellom
Arbeids- og inkluderingsministeren og Byrådslederen, og eventuelt berørte statsråder og
byråder. Det årlige politiske møtet gir mål og retning for arbeidet, drøfter helheten og de
økonomiske rammer for samarbeidet.
Et samarbeidsutvalg, bestående av representanter for bydelsadministrasjonen, bydelsutvalget,
de tre involverte byrådsavdelingene og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Husbanken og
NAV, koordinerer samarbeidet og forbereder de politiske møtene. Samarbeidsutvalget
utarbeider også retningslinjer for rapportering og utformer et opplegg for evaluering og
formidling av erfaringer. Handlingsprogrammet rulleres årlig og rapporteringen skjer via
samarbeidsutvalget til politisk møte.
Finansiering
Stat og kommune har intensjoner om et styrket samarbeid i inntil 10 år og vil sammen
finansiere innsatsen. De økonomiske rammene avklares i de årlige budsjettprosessene i stat og
kommune. Det stilles ikke krav om like store statlige og kommunale andeler i det enkelte
tiltak.
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