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Om håndbokserien

Håndbok nr. 2 beskriver bl.a. erfaringer og eksempler med å

mobilisere lokale ressurser
bygge allianser mellom innbyggerne, organisasjonsliv,
private og offentlige aktører
●● beskrive muligheter, fallgruver og arbeidsmetoder som er egnet i en
praktisk kommunehverdag
●●
●●

Håndbok 1 beskriver områderettet arbeidsmetode, steg for steg. Når passer
det å jobbe på denne måten, og hva slags utfordringer er det bra for? Hva
skiller arbeidsmåten fra andre måter kommunen jobber på? Hva ligner?

Håndbok 3 beskriver hvordan grundig lokalkunnskap inngår som en
integrert del av arbeidet, og hvordan kunnskap fra ulike kilder kan fremskaffes og kombineres.
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Dette er håndbok nr. 2 i en serie på 3 om hvordan kommuner kan skape
gode nærmiljøer i utsatte byområder ved å samarbeide bedre med seg selv,
med innbyggerne og med lokale aktører. Lignende områdeinnsatser er
gjort i flere land og norske byer under litt ulike navn. I Norge er metoden
først og fremst utviklet som «områdeløft» gjennom Groruddalssatsingen i
Oslo (2007–2016).
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1. Den årlige «Fest på løkka» er et
samarbeid mellom bydelen og
paraplyorganisasjonen VeitvetSletteløkka Kulturforum. Bydel
Bjerke
2. Ungdom stemmer frem forslag
til lokalpolitikken gjennom
UNGMED – Ung Medvirkning.
Opplegget berører 1200 unge.
Bydel Grorud
3. Verdens største utendørs stålampe har fått plass i Guinness
Rekordbok. Haugenstua, Bydel
Stovner
4. Området var en gang kjent for
sine vakre blomsterbed. Nå
føres tradisjonen videre.
Lindeberg, Bydel Alna
5. Det trengs ulike metoder for
medvirkning for å få ulike
grupper i tale. Bydel Stovner.
6. Også bydelsdirektøren har
banket på dører for å høre hva
folk er opptatt av. Bydel Bjerke
7. Parsellhagene på Haugenstua
er en populær møteplass,
Bydel Stovner
8. Ungdom har gitt et markant
bidrag til frivilligheten på
Furuset siden 2008, gjennom
Alnaskolen for unge ledere.
Her driver de sommerskole.
Bydel Alna.

Fotos: Marianne Gjørv, Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud, Bydel Stovner
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Ressursmobilisering

SIDE 7

Å mobilisere ressurser styrker
lokal utviklingskapasitet
Områdeløft, slik arbeidsmetoden er utviklet i Oslo gjennom Groruddalssatsingen 2007–2016, er en ekstraordinær, tverrfaglig, koordinert og tidsbegrenset innsats. Innsatsen gjennomføres i deler av en kommune der
sosiale, fysiske og levekårsmessige utfordringer er større enn andre steder.
Målet er at alle steder i kommunen skal oppleves som gode steder å bo og
vokse opp. Utfordringene knyttes til levekår i befolkningen, sosialt miljø,
fysiske omgivelser, service og tjenestetilbud – eller alt på en gang.
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De sammensatte problemstillingene krever sammensatte løsninger basert
på kunnskap og innsatser fra mange hold. Bred ressursmobilisering
har vært en suksessfaktor i de ti årene områdeløftene har pågått; det
er arbeidet på tvers av forvaltningsnivåer, på tvers av fagfelt og ved å
involvere aktører i lokalbefolkning, sivilsamfunn og næringsliv. Gjennom
ressursmobilisering og en mer utadrettet arbeidsmåte har områdenes
utviklingskapasitet blitt klart sterkere. Arbeidet har i tillegg bidratt til
mer dynamikk og utviklingsfokus i det ordinære, kommunale arbeidet.
Virkemidlene for å løse lokale utfordringer blir flere og samordnes bedre.
Sentrale etater mener de har levert bedre bidrag til den lokale utviklingen,
fordi samarbeidet med bydel og befolkning har gitt grundigere lokalkunnskap tidlig i prosessene. En viktig begrunnelse for å jobbe på denne
måten er å sikre at innsatsen treffer reelle behov og ønsker. Les mer om
Groruddalen og områdeløftene på s. 58.

Områdeinnsats steg for steg

e oppstart

Første steg
Erkjenne
utfordringene
og beslutte
oppstart

Andre steg
Kunnskapsgrunnlag og
analyse

Tredje steg
Planlegging

Fjerde steg
Gjennomføring

Femte steg
Avslutning

Ressursmobilisering og medvirkning fra innbyggere og lokale aktører kan forekomme i alle faser
av det områderettede arbeidet, men spesielt i forbindelse med kunnskapsgrunnlag, analyse og
planlegging. Les mer om stegene i håndbok nr. 1.
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Denne håndboka presenterer erfaringer med ressursmobilisering og
medvirkning, fortrinnsvis sett fra bydelens ståsted. Bydelenes erfaring er
at det kreves svært ulike strategier for å sette ressursene i spill, for samhandling skjer med så ulike aktører som borettslag, ungdom, hjemmeværende innvandrerkvinner, frivillige organisasjoner, eiendomsaktører,
næringsdrivende, offentlige tjenesteleverandører, samt fagetater sentralt
i kommunen.
Denne måten å jobbe på har ført til at bydelen, forstått som den operative
kjernegruppa i det områderettede arbeidet, har utviklet egen rolleforståelse
og funnet sin plass i et komplekst terreng med mange ulike aktører.
Områdeløft som metode kan ses på som en ombyggings- og fornyelsesprosess der høyst forskjellige bidragsytere deltar.

Håndboka belyser to hovedkategorier av ressursmobilisering
●●

Private og offentlige ressurser i samspill
Involvering og medvirkning fra lokalbefolkningen

Erfaring

Områdeløftmetodikk = systematikk + medvirkning
«… De viktigste metodiske grepene handler om systematikken i arbeidet.
I en tidlig fase gjennomføres et grundig kartleggingsarbeid, der man gjennom
analyser og bred lokal medvirkning legger et grunnlag for videre planlegging.
I planleggings- og gjennomføringsfasen er det avgjørende å mobilisere lokale
aktører og andre samarbeidspartnere, både private og offentlige, for å kunne
møte de lokale behovene og utfordringene med et bredt sett av virkemidler».
Fra Programbeskrivelse for Groruddalssatsingen 2017–2026

Eksempel

Bred lokal deltakelse og innflytelse
«I de nye områdeløftene ble det i 2013 gjennomført ulike medvirkningsprosesser relatert til bomiljøprosjekter, fysiske prosjekter og planarbeid for
å sikre bred lokal deltakelse og innflytelse. For eksempel i Bydel Stovner lot
man beboerne medvirke i forbindelse med utarbeiding av byutviklingsplaner,
utvidelse av Stovner senter og etableringen av den nye bydelsparken
Linjeparken. I områdeløftet i Bydel Bjerke ble det holdt en ungdomskonferanse
på Linderud skole hvor ungdommene fikk være med på å forme områdeløftplanene. Flere bydeler har tatt grep for å skape en lavere terskel for
medvirkning og dialog med beboerne. Eksempler er opprettelsen av et
informasjonspunkt på kjøpesenteret på Stovner, opprettelsen av et eget
områdeløftlokale i Lindeberg sentrum og et områdekontor inne på kjøpesenteret på Linderud»
Årsrapport 2013, Bolig- by- og stedsutvikling, programområde 3

RESSURSMOBILISERING
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●●

Aktørkartlegging
viser potensielle ressurser
Kraften i områdeløft øker når man kobler ressurser. Men man må identifisere
potensielle ressurser for å kunne mobilisere dem. Hvem er de aktive, de
interesserte og engasjerte, de med store nettverk og posisjoner i frivilligheten? Hvem har økonomiske eller materielle interesser og planer i det
aktuelle området? Kan det skapes allianser som gir en vinn-vinn-situasjon?
Flere av bydelene har samarbeidet med ulike private aktører nettopp med
sikte på å øke utviklingskapasiteten og handlekraften i forbindelse med
områdeløftene.
håndbok fra groruddalssatsingen 2007 –2016

Allerede ved oppstart er det lurt å lage et «aktørkart» med oversikt over
hvilke personer, fagmiljøer, organisasjoner, institusjoner eller bedrifter
som man ser kan bli verdifulle samarbeids- eller samhandlingspartnere.
Disse finner man både innen offentlig og privat sektor og i sivilsamfunnet.
Noen er det aktuelt å ha konkrete samarbeidsprosjekter eller -prosesser
med. Andre er det bra å ha med på laget i kraft av deres personlige ressurser,
deres roller eller fordi de har nettverk i lokalsamfunnet som er nyttig for å
mobilisere flere til innsats:
●●

Private institusjoner og næringsaktører. Dette kan være alt fra de som

driver publikumsrettet virksomhet innen handel og service til de som
driver private institusjoner eller spesielle tilbud for barn og ungdom.
Man bør lete også innenfor humanitær virksomhet og næringsliv, religiøse
institusjoner og eiendomsselskaper.
●●

Nøkkelpersoner i frivillige organisasjoner har vist seg verdifulle på laget.

De har lang erfaring fra sitt virke i lokalsamfunnet og store nettverk som
kan aktiveres eller mobiliseres som støttespillere. I tillegg representerer
de en struktur som gir stødighet og gjør samhandlingen mer forutsigbar.
●●

Fora eller paraplyorganisasjoner. Flere steder er det etablert organiserte

interessefellesskap, som kulturforum, internasjonalt forum, paraplyorganisasjon for idretten o.l. Disse kan være rent private/frivillige eller
en blanding av offentlig/privat.
●●

Borettslag, sameier og velforeninger. Store deler av boligbebyggelsen i

Groruddalen er organisert som borettslag. Det har derfor vært særlig
viktig å samarbeide med dem; de representerer et flertall av beboerne
og forvalter en stor del av boligmassen og uteområdene i lokalmiljøet.
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Andre steder er boligene organisert som private sameier, der et aktuelt
tema for bomiljøet er utleieproblematikk. I tillegg kommer velforeninger
for småhusbebyggelsen og andre typer foreninger, (venneforeninger o.l.)
som har stedets ivaretakelse og utvikling som sin kjerneoppgave.
●●

Individuelle ildsjeler. Mange steder er det enkeltpersoner som brenner

for en aktivitet, en sak, for nærmiljøet eller en bestemt gruppe innbyggere. Lokalkunnskapen og nettverkene er gjerne store, noe som
i seg selv er en ressurs. Ofte er de også knyttet til flere frivillige
organisasjoner, men de kan trekkes inn i det områderettede arbeidet
uten å representere disse. De får da en friere posisjon. Det samme
gjelder løselig organiserte grupper eller fellesskap, for eksempel blant
ungdom som har dannet musikkgrupper, skategrupper o.l. Mange
ressurser kan «gjemme seg» blant enkeltindivider eller mer uformelle
grupperinger i lokalsamfunnet.

Offentlige tjenester og virksomheter. Mange offentlige virksomheter yter

tjenester eller utfører oppgaver i et lokalt område, f.eks. skoler og barnehager. Andre bygger og vedlikeholder idrettsanlegg og parker. Noen
aktører er viktige for å bidra til gode løsninger på områdets og lokalbefolkningens utfordringer og behov. Andre sitter på nyttig kunnskap som
kan inngå i kunnskapsgrunnlaget, f.eks. om boligsosiale problemstillinger.

«En viktig lærdom er å skaffe seg oversikt over interesser og mulige
allianser på et tidlig tidspunkt og ikke lage urealistiske strategier»

Eksempel

Aktører i to lokale områdeløft
Områdeløft Lindeberg, Bydel Alna: Lokale samarbeidsparter, borettslag
og boligsameier, frivillige lag og organisasjoner på Lindeberg, skolene i
området, bydelens tjenestesteder og resultatenheter, kommunale etater,
særlig Bymiljøetaten og Utdanningsetaten, Statens Vegvesen Region Øst,
Lindeberg Senter (NorgesGruppen)
Områdeløft Linderud, Bydel Bjerke: Beboerne, bydelens virksomheter,
grunnskolen og videregående skole i området, etatene (Bymiljøetaten, Planog bygningsetaten, Utdanningsetaten, Byantikvaren), Statens vegvesen,
eiendomsaktører, næringsliv, Linderud senter, Linderud gård, borettslagene,
sameiene og Bjerke storvel
Fra grunnlagsdokumenter som ble laget ved oppstarten av fire nye «løft» i 2011/2012

RESSURSMOBILISERING
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Samspill mellom
offentlige og
private ressurser
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Gevinsten ved å jobbe koordinert og områderettet blir tydelig når det
oppstår samspill mellom innsatser og ressurser. Samspill som et overordnet
begrep rommer i denne sammenhengen
●●
●●

berøringspunkter og samhandling i arbeidet med områdeløftene
konkret samarbeid om bestemte tiltak eller aktiviteter

Samarbeidsprosjekter og -prosesser kan både være løselig fundert og
basert på forpliktende samarbeid og fremforhandlede avtaler. I dette
kapittelet ser vi nærmere på bydelens strategier for samspill med andre
sentrale aktører og interesser i områdeløftarbeidet.

håndbok fra groruddalssatsingen 2007 –2016
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Samspill med borettslag, sameier
og velforeninger

Eksempel

Bomiljøtilskudd for å stimulere til privat investering
Bomiljøtilskuddsordningen ble etablert som del av Groruddalssatsingen
(2007–2016) og har vært forvaltet av Husbanken for å utvikle gode boliger
og godt bomiljø. Boligselskaper, velforeninger, frivillige organisasjoner og
andre aktører som har ønsket å bidra til å nå målsetningen med tilskuddet
har kunnet søke. Tiltak det er søkt om er f.eks. opparbeidelse av uteareal,
belysning, beplantning, lekeplasser og informasjons- og kompetansetiltak.
Normalt har tilskuddsmottaker skullet bidra med minst 50 prosent av tiltakets kostnader. Det har i utgangspunktet ikke vært noen rammer for hvor
stort et prosjekt kan være. En periode hadde boligselskapene OBOS og USBL
egne medarbeidere for å bistå «sine» borettslag med å planlegge tiltak og
søke midler fra ordningen.

Roller og eiendomsforhold

Borettslag og sameier eier eiendommer rundt og mellom blokker og hus,
mens tilstøtende arealer, nærsentra etc. eies av kommunen eller private.
For å få til en helhetlig god utvikling er det nødvendig at disse arealene og
områdene ses mest mulig samlet og at innsatser bygger opp om hverandre.
I denne type samspill dukker behovene for rolleavklaringer og spørsmål om
myndighetsområder opp: Hva bestemmer borettslagene/sameiene over,
hva er bydelens myndighetsområde og hva ligger til private eiendomsaktører? Dette er ofte en tidskrevende avklaring som kan forsinke prosjekter.

SAMSPILL MELLOM OFFENTLIGE OG PRIVATE RESSURSER
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Bydelene har i områdeløftarbeidet fungert som en typisk utviklingsaktør
ved å være initiativtaker, tilrettelegger og samarbeidspartner i kontakt
med slike bolig- og stedsbaserte fellesskap. Kontakten har handlet om å
stimulere til sosiale aktiviteter, bedre bomiljøet, støtte opp under planer
for rehabilitering eller investeringer på egne eiendommer, eller legge til
rette for nye samarbeidsstrukturer mellom boligselskap og velforeninger.
På et senere tidspunkt har bydelen trukket seg litt tilbake. I andre tilfeller
har borettslag etc. vært samarbeidspartnere for bydelen ved å bidra til
kunnskapsbygging og kartlegging av lokale situasjoner, ønsker og behov.
Nytten av kontakten har gått begge veier.

Eksempel

Samarbeidsforum for å løse fellesoppgaver i bomiljøet
Bydel Alna tok tidlig initiativ til å etablere et samarbeidsforum for bydelen,
OBOS og alle borettslagene på Furuset. Målet var å bidra til et godt fungerende lokalmiljø med velholdte og trygge boområder. Prosjektet ble frontet av
bydelsdirektøren, som ga tyngde til initiativet. Etter hvert ble velforeningen
fra den gamle villabebyggelsen med i samarbeidet.
Samarbeidet hadde fokus på tre tema: opprusting av offentlige uteområder,
kursene «Bo sammen» og utvikling av en varig samarbeidsmodell. Resultatet
ble bl.a. en felles plan for skjøtsel og vedlikehold, og gang- og turveier i
området ble rustet opp og ble tryggere.
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Vanskelig å opprettholde når formålet ble borte
Etter selve oppstartprosjektet trakk bydelen seg ut. Både beboere og
borettslagstyrer hadde hatt stor nytte av det nye samarbeidet. Styrene var
blitt bedre kjent og kunne utveksle erfaringer og ideer. Bydelens kontaktnett
mot lokalsamfunnet var styrket.
Etter prosjektperioden ble det etablert et «Stor-Vel» som var en felles
organisering eller samarbeidsplattform for ti borettslag, samt villabebyggelsen. Det forente «det gamle og det nye» Furuset og representerte
derved stedsinteressene for alle som bor i området. Lokale ildsjeler gikk inn
i den sosiale delen av vel-arbeidet.
Erfaringene viser imidlertid at Stor-vellet har vært vanskelig å opprettholde
over tid etter at perioden med områdeløft og annet byplanleggingsarbeid
på Furuset var avsluttet. Dette er en erfaring mange har gjort seg: Slike samarbeid fungerer godt så lenge man jobber med en felles, konkret sak, men
kan så gå litt i dvale når saken blir mindre aktuell. Men organisasjonen finnes
mer eller mindre latent og kan revitaliseres når nye saker og oppgaver
dukker opp.

Tips!

Forpliktende samarbeid og forutsigbarhet
Ledelsen i et borettslag er «på valg». Dette kan bety hyppige utskiftinger av
samhandlingspartnere for bydelen. Det kan også innebære at borettslagsstyrer som ønsker gjenvalg kan gå for kortsiktige løsninger som gir heder,
mens mer langsiktige løsninger kanskje ville vært bedre. For bydelen kan
samarbeidet bli litt uforutsigbart, det kan bli skifte og brudd i relasjonen,
og det er eksempler på at avtaler blir brutt av et nytt styre. Det er derfor
viktig med nærhet og åpenhet i dialogen hele veien, og at det etableres
forpliktende avtaler der dette er hensiktsmessig.
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SAMSPILL MELLOM OFFENTLIGE OG PRIVATE RESSURSER

Bydel, borettslag og OBOS signerer avtale
om samarbeidsprosjekt på Furuset.
| SIDE 17Foto: Bydel Alna

Samspill med eiendoms- og
næringsaktører
Mange av tiltakene og satsingene i områdeløft berører eiendommer, arealer,
anlegg og bygninger som eies av private aktører. Næringslivsaktører er
inne i bildet når det gjelder etablering og drift av butikker, servicebedrifter,
serveringssteder o.a. Dette er viktige aktører som har stor betydning for
hva som er mulig å realisere og ikke.

Erfaring
Eksempel
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Å mobilisere eiendoms- og næringsaktører bør skje i tilknytning til konkrete
prosjekter, ikke som åpne idéprosesser. Det er viktig at næringsaktører lett
kan se for seg hvilke egeninteresser eller gevinster de kan ha i å samarbeide.

På lag med næringslivet
• Bydel Bjerke gikk aktivt ut og inviterte grunneiere til et samarbeid om
grøntområder og grønne traséer i et område med blandet bolig- og
næringsvirksomhet. Initiativet inngikk i en strategi for å knytte grøntområder sammen, i prosjekt «Grønn åre».
• Kommunen hadde kjøpt en tomt for å bygge barnehage og skole der, noe
som gjorde det interessant for grunneierne å få omregulert eiendommer
fra industri til byutvikling, med hovedvekt på boliger. Dermed ble de også
mer interessert i å bidra økonomisk til fellesprosjekter for å gjøre området
grønnere og mer attraktivt.
• Bydelens områdeløft og Oslo Business Park ved Winta Eiendom AS
har samarbeidet om finansiering av ny gangvei fra Linderud T-bane til
Linderud idrettsbane, slik at idrettsbanen blir mer tilgjengelig. Gangveien
vil samtidig gi bedre atkomst til Oslo Business Park. Gangveien vil også
løse frustrasjonen til et av sameiene i områdeløft-området, med mye
gangtrafikk på boligsameiets grunn.
• Bydelen har hatt dialog med det lokale hotellet om flere mulige samarbeidsprosjekter. Eksempler på hva som har vært diskutert er aktivitetsanlegg på hotellets grunn som kan brukes av både gjester og innbyggerne
i området. Nedgravning av høyspentledninger gjennom området er et
annet tema.
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I samhandling eller konkret samarbeid med eiendoms- og næringsaktører
er det ofte økonomiske interesser på spill og derved forhandlinger som
fordrer bestemte kompetanser og ferdigheter. De private interessene
knyttet til løsninger og etableringer kan være sammenfallende med hva
bydelen ønsker, de kan gå på tvers eller ikke være forenelig med planer
og overordnede strategier i bydelen. De private interessene kan også være
sprikende.
Bydelsansatte forteller at når det blir krevende forhandlinger eller samarbeidsprosesser er det viktig at de har ryggdekning fra toppledelsen i
bydelen. Gjennom årene med områdeløft har ledelsen og enkeltpersoner
i bydelene opparbeidet seg en større trygghet i rolleutøvelsen som kreves
i denne type samspill:

Eksempel

Bydelens tilbud bidrar til liv i døde sentre
Lokale nærsentre finnes i de fleste bydeler og tettsteder, og mange ble
bygget da handlemønstre og transportvaner var andre enn i dag. Noen lokalsentre går bra, andre dårlig. Flere steder har bydelene innledet samarbeid
med sentereierne. Et godt eksempel er fra Haugenstua i Bydel Stovner, som
har et lite nærmiljøsenter som eies av OBOS forretningsbygg. Det gamle
senteret og torget var preget av tomme lokaler og dårlig vedlikehold, samtidig
som det var oppholdssted for folk med rusproblemer. Senteret ble opplevd
som utrygt og lite attraktivt.
Bydelens strategi for å snu utviklingen var å gå sterkere inn som leietaker.
OBOS og Husbankens bomiljøtilskudd spleiset på kostnadene med å ruste
opp torget og senteret. Senteret er blitt en møteplass i området, med koselig
kafe, flerbrukslokaler for frivilligheten, lekeplass og springvann. Bydelen har
bidratt til liv ved å legge bl.a. barne- og ungdomsaktiviteter og frisklivsentral
til senteret.

SAMSPILL MELLOM OFFENTLIGE OG PRIVATE RESSURSER

| SIDE 19

håndbok fra groruddalssatsingen 2007 –2016

«Vi har tilegnet oss en utviklingstradisjon», sier de og
viser til en type implisitt kunnskap som «tålmodighet,
fleksibilitet og forhandlingsevne». Opplevelsen er at
«vi blir oppfattet som trygge samarbeidspartnere som
de har tillit til».

Samspill mellom ulike
offentlige aktører
Mange parter og behov for koordinering. Områdeløftene er tverrsektorielle i

sin innretning fordi satsingene skjer i områder med store og sammensatte
utfordringer. Derfor må det jobbes mer helhetlig med tiltak og koordinering
mellom
ulike forvaltningsnivåer (bydelen og sentrale etater i kommunen)
administrasjon i bydelen og ansatte ute i førstelinjetjenestene (som
barnehager, ungdomsklubber, seniorsentre etc)
●● ulike fagfelt/sektorer (både internt i bydelen og sentralt i kommunen).
●●
●●
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Samspill med statlige aktører har også inngått i områdeløftene. Staten var
inne i Groruddalssatsingen 2007–2016, både med midler og faglige ressursmiljøer i departement og direktorat, bl.a. Husbanken.

Områdeinnsatser og tjenesteproduksjon. Områdeløftene, som både rommer

utvikling av sosiale og fysiske stedskvaliteter og innsatser for utsatte
grupper med levekårsutfordringer, involverer ulike kategorier av ansatte i
bydelen. I daglig drift går det et skille mellom de som arbeider med områderettet arbeid og de som drifter tjenesteproduksjon. Over dette skillet er det
bygget nye broer.

«Områdeløft har bidratt til mer samarbeid med kolleger i andre
sektorer, nå er det mye mer på-tvers-innsatser», sier en av dem
som jobber områderettet. Men det avdekkes samtidig visse kulturforskjeller: «De (tjenesteprodusentene) jobber etter en logikk som er
helt annerledes enn den områderettede. Deres faglighet er knyttet
til personer og målgrupper, ikke til steder og områder».
Tverrsektorielle barrierer og muligheter. Gevinster av områdesatsinger er

knyttet til at tiltak og aktiviteter fungerer i en sammenheng og bygger opp
om hverandre, uavhengig av faginndelinger. Det har vært avgjørende å
overkomme tverrsektorielle barrierer som kan vanskeliggjøre samarbeid.
Gjennom satsingen er mulighetene for synergieffekter synliggjort, og det
er skapt arenaer der fagfolk fra ulike sektorer møtes, diskuterer felles
problemstillinger og etablerer nye samarbeidskonstellasjoner. Økt tverr-
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sektorielt samarbeid har både bidratt til at en større del av kommunens
virkemidler er stilt til disposisjon og til en bedre utnyttelse av de samlede
ressursene.

Bydelene og de sentrale etatene. I Oslo er det to forvaltningsnivåer; det ene
er den sentrale administrasjonen og fagetatene, det andre er bydelene.
Tettere samarbeid mellom disse to nivåene har vært både en viktig forutsetning og en gevinst. Fagetatene har hatt stort utbytte av bydelens lokale
kunnskaper om området og alle kontaktene bydelen har til ressursmiljøer,
lokale aktører og nøkkelpersoner. Også i medvirkningsprosesser i plansaker har dette vært en klar styrke; bydelen har tatt hånd om det arrangementstekniske og har rekruttert deltakere. Slik har man lyktes med å
mobilisere grupper som sjelden deltar i slike prosesser.

Seniorarkitekt Ruth M. C. Holme Dammann fra Plan- og bygningsetaten sier
dette om sine erfaringer fra samarbeid med Bydel Stovner:
«De ekstra midlene som er tilført gjennom Groruddalssatsningen har lagt
til rette for at bydelen og etaten har fått mulighet til å arbeide sammen om
prosjekter som er viktig lokalt og viktig for den overordnede byutviklingen av
Oslo. Plan- og bygningsetaten er gode på planer, og bydelen kan Stovner,
summen av det gir nye muligheter. Et ekstra pluss er det jo også at bydelens
folk har stor kjærlighet til Stovner.»
Fra reportasje i ByplanOslo juni 2016

Erfaring

Større eierskap og økt bruk
I de første fasene av områdeløftet var erfaringen at kommunens sentrale og
byovergripende etater må komme tidlig med i prosjektene, bl.a. for å sikre
driften videre:
«Det har vært verdifullt å komme tidligere inn i etatenes prosjekter fordi de
på denne måten kan være med og påvirke retningen i prosjektene. Etatene
har beskrevet bydelenes rolle og deres lokalkunnskap som viktig for gode
resultater i etatene. De mener spesielt at bydelenes muligheter til å skape
gode medvirkningsprosesser og deres nærkontakt med befolkningen har
vært avgjørende for prosjekters treffsikkerhet i forhold til beboernes behov,
noe som har bidratt til økt bruk og eierforhold».
Årsrapport 2013, Bolig- by- og stedsutvikling, programområde 3
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Erfaring

Gjensidig nytte etat – bydel

Viktige erfaringer fra samarbeidet

Områdeperspektivet, det at problemstillinger og utfordringer i et geografisk
område ses i helhetlig kontekst, har blant annet bidratt til å synliggjøre
forhold som sektoraktørene ikke er like oppmerksomme på gjennom sitt
ordinære arbeid. Å få forståelse for helhetlige innsatser og ressursbruk hos
«de på rådhuset» har tidvis fordret lobbyvirksomhet, nettverksaktiviteter
og krevende innsatser fra bydelens side. Bydelene forteller om dette
samspillet dels som et samarbeid, dels som en tautrekking og kamp om
ressurser og planer. I et par bydeler har bydelspolitikere og ansatte i
bydelen jobbet hånd-i-hånd for bydelens interesser «inn mot rådhuset»,
dvs. det sentrale leddet i kommunen.
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Men samarbeidet mellom ulike offentlige aktører på tvers av sektorer
og forvaltningsnivåer er tydelig blitt styrket. Dette har lært dem noe om
kompetanser og rollefordeling som har betydning for mobilisering og
koordinering av ressurser:
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●●

Det har vært jobbet mye med å oppnå felles forståelse for problemer og
løsninger, prioriteringer og innretning på tiltakene

●●

Samarbeid har gitt en sterkere bevissthet om hvilke kompetanser som
finnes hos hvilke aktører

●●

En viktig erfaring er å erkjenne behovet for avklaringer om hvem som
skal ha hvilke roller og ansvarsoppgaver. I fysiske investeringsprosjekter
har for eksempel de sentrale etatene en prosjektlederrolle, mens
bydelene har konsentrert seg om rollen som premissleverandør og
tilrettelegger for å få frem lokale ønsker og behov

●●

I flere tilfeller er det etablert skriftlige samarbeidsavtaler mellom
partene, som fastslår ansvarfordeling, fremdriftsplaner og konkretisering
av innhold.

Felles læringsarenaer smører samarbeidet. Her ses både toppledere og ansatte
fra bydeler, fagetater, departementer og direktorater på studietur.
Foto: Marianne Gjørv
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Samarbeidsavtaler og partnerskap
sikrer langsiktige forpliktelser
For å sikre en mer langsiktig satsing med forpliktende deltakelse er det
etablert flere samarbeidsavtaler eller partnerskapsavtaler. Bydelene har
slike avtaler både med frivilligheten, kultur- og fritidsinstitusjoner og med
kommunens sentrale etater. Felles for avtalene er at de tydeliggjør de ulike
partenes oppgaver og ansvar, bidrag inn i arbeidet og samarbeidet, samt
rettigheter og plikter. Dessuten sies det gjerne noe om organisering, drift
av aktiviteter og kostnadsfordeling mellom partene.
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Stovner Ridesenter
For å utvikle Øvre Fossum gård som en opplevelsesgård for barn er det
inngått en samarbeidsavtale mellom Stovner Ridesenter og Bydel Stovner.
●●

Det skal utvikles et samarbeidskonsept med bydelens barnehager og
ridesenteret.

●●

Det er også en målsetting å utvikle samarbeidet mellom ulike aktører
som holder til på gården og slik gjøre gården til en synlig og åpen møteplass som gjør den attraktiv for det brede lag av befolkningen.

Lindebergområdets idrettslag
Oslo idrettskrets, Lindeberg sportsklubb fotball og Bydel Alna har en
samarbeidsavtale om å styrke områdets idrettslag gjennom styrekurs og
klubbutviklingsprosesser i idrettslagene.
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●●

Målsetting for samarbeidet rundt en slik styrking er å utvikle metoder
for å rekruttere, aktivisere og beholde frivillige, rekruttere tillitsvalgte
og gi generell kompetanseheving. Bydelen er kontaktledd og tilrettelegger for arbeidet, mens idrettskretsen gjennomfører kurs og prosesser.

●●

Målet er å videreutvikle sportsklubben som idrettsforening og som
en lokalsamfunnsaktør i området; de arbeider for å utvikle det sosiale
miljøet og inkluderer folk fra de ulike kulturelle gruppene i lokalmiljøet.

Furuset bibliotek og aktivitetshus
Det er det inngått en partnerskapsavtale mellom Bydel Alna og Oslo kommune ved Kulturetaten, dvs. et samarbeid mellom to kommunale aktører
på ulike forvaltningsnivåer.
●●

SAMSPILL MELLOM OFFENTLIGE OG PRIVATE RESSURSER
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Avtalen er inngått for å utvikle nye former for samarbeid og sambruk
rundt tilbud om tjenester innen bibliotek, kultur, fritidsaktiviteter og
læring. NAV er også knyttet til samarbeidet gjennom bydelens læringsog kvalifiseringstjenester som er lokalisert i det nye biblioteket. Samlet
skal dette utvikles til å bli en attraktiv møteplass for bydelens innbyggere.
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I
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Innbyggerinvolvering
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Se etter muligheter
og ressurser
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En helt sentral målsetting i det områderettede arbeidet har vært å involvere innbyggerne i arbeidet, bygge på deres lokalkunnskap, lytte til deres
behov og ønsker og utvikle deres kapasiteter som gode lokalsamfunnskrefter. Innfallsvinkelen er inkluderende og bygger på at alle kan ha noe å
bidra med. En viktig begrunnelse er å sikre at det som kommunen bruker
tid og penger på faktisk treffer reelle behov og ønsker. Tilnærmingen innebærer samtidig en styrking og myndiggjøring av lokalsamfunnet som kan
betegnes som «community empowerment». Man får ikke endret grunnleggende levekårsproblemer, men man kan styrke livskvalitetene ved en
rekke forbedringer i det fysiske og sosiale nærmiljøet for folk i området.

Å jobbe på denne måten i et område innebærer å
●●
●●
●●
●●

●●
●●

styrke ressurser og innsatsvilje som finnes i borettslag, sameier og
velforeninger
jobbe aktivt og over tid med ressurspersoner i frivillige lag og foreninger
tilrettelegge, støtte og hjelpe ildsjeler og grupper som har forslag og idéer
oppsøke ulike grupper av innbyggere for å involvere dem i ulike faser
av arbeidet, utfordre dem til å være med å analysere situasjonen og
trekke dem med i utforming av tiltak
skape engasjement ved aktiv tilstedeværelse og oppsøkende tett-påarbeid
bidra til at folk som normalt ikke deltar, får erfaring og kompetanse til
å bidra med sitt.

Holdninger og tenkemåter utfordres og forandres mens det områderettede
arbeidet pågår. Selve begrunnelsen for innsatsen – at området er valgt ut
fordi fysisk miljø, innbyggernes levekår eller ressurssituasjon trenger en
ekstrainnsats – kan i oppstartsfasen skygge for erkjennelsen av at området
samtidig har muligheter og ressurser. Bydelene forteller:

«Det treffer ikke å gå ut å kommunisere at vi
skal hjelpe folk opp av grøfta»
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«Mange tjenester er rettet mot dem som sliter med livet.
Dette gir spesielle erfaringer, og det kan være vanskeligere å
oppøve en ressurstankegang. I beste fall praktiseres brukermedvirkning. Beboermedvirkning er en annen praksis»

En av nøklene til suksess ligger i å tenke på innbyggerne som potensielle
bidragsytere i en stedsutvikling som skal bedre nærmiljøkvaliteter. Det følger
ofte økt ansvarsfølelse og selvtillit med det å bli involvert i kartlegging av
utfordringer og muligheter, i diskusjoner om hva som bør gjøres, hvordan
og av hvem. Når innbyggere blir involvert i arrangementer, aktiviteter og
tiltak i nærmiljøet gir det gevinster både i form av konkrete resultater og i
form av etablering og styrking av sosiale bånd og miljøer.

Overføringsverdi til samskaping og innovasjon
Begrepet samskaping dukker stadig oftere opp i kommunale sammenhenger
og knyttes til innovasjonsarbeid. Utgangspunktet er en økende erkjennelse
av at én samfunnssektor alene ikke har løsningen på komplekse samfunnsutfordringer. Den samme erkjennelsen ligger implisitt bak den tverrsektorielle
og innbyggerorienterte arbeidsmåten i områderettede innsatser.
Områdeløftene ble verken forstått som innovasjon eller samskaping da de
startet i 2007. I ettertid ser man imidlertid at arbeidet har åpnet opp for
nytenking og gitt erfaringer som kan overføres til andre komplekse samfunnsutfordringer. Områdeløftene i Groruddalen har vært spesielt opptatt av å
involvere innbyggerne ved kunnskapsinnhenting, virkelighetsbeskrivelse,
analyse, kreativ idémyldring om løsninger og prioritering av strategier og
tiltak. I noen sammenhenger har innbyggerne også vært delaktige eller hatt
ansvar for selve iverksettingen av tiltak.
«Groruddalssatsingen er blant Norges største og mest langvarige innovasjonsprogram (…) Det er også gjort en rekke prosessinnovasjoner gjennom
Groruddalssatsingen. Det mest åpenbare er kanskje områdeløft som «verktøy»,
men dette omfatter også mindre innovasjoner som arbeidsmetoder nær
folk, som i sum bidrar til å øke vektleggingen av lokale behov, utvikle sosial
kapital og tillit. Dette omfatter også metoder for å rekruttere til deltakelse i
tiltak og medbestemmelsesprosesser».
Sluttevaluering av Groruddalssatsingen, 2016

INNBYGGERINVOLVERING
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Grunnleggende handler dette om at den som blir sett på som en ressurs,
gradvis blir en ressurs. Motsatt: Blir du betraktet som et offer, eller en person
om andre må «hjelpe», er det et dårlig utgangspunkt for å utløse engasjement, mot og lyst til å bidra. Utilsiktet stakkarsliggjøring ligger snublende
nær, eller at det ufrivillig blir kommunisert en ovenfra-og-ned-holdning.

Hva får innbyggere til
å engasjere seg?
Hva er det som motiverer innbyggerne til å delta? Selv om innbyggerne
er forskjellige oppstår det gjerne et interessefellesskap rundt behov og
ønsker om forbedring. Vanlige motivasjonsfaktorer er:

håndbok fra groruddalssatsingen 2007 –2016
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●●

Ønske om å styrke eller utvikle positive kvaliteter ved stedet eller nærmiljøet; for eksempel kvaliteter ved fysiske uteområder og arealer,
gode sosiale møteplasser eller skole- og oppvekstmiljø, kulturtilbud og
aktiviteter

●●

Behov for opprusting av dårlige områder, steder og arealer; for eksempel
et slitent nærsenter, golde uteområder mellom blokkene, utrygge steder,
traséer eller turveier, eller mangel på utendørs aktivitetsarealer og
-anlegg

●●

Ønske om å redusere eller fjerne negative miljøfaktorer; for eksempel
manglende trafikksikkerhet, trafikkbelastning ved gjennomgangstrafikk
i boligområder, trafikkstøy og eksos, eller forurensede og tilgrisede
vann og vassdrag

●●

Ønske om å gjøre noe med negative sosiale miljøfaktorer, for eksempel
kriminalitet, dårlig sosialt miljø i boområder, segregerte sosiale miljøer
eller tiltrekning på problemgrupper.

Erfaring

Negativt omdømme kan motivere til innsats
• Et område blir valgt ut for en ekstra innsats fordi stedet har noen mangler
og utfordringer knyttet til fysiske, sosiale og levekårsmessige forhold.
Negative «stedsmerkelapper» har gjerne utviklet seg over lang tid og gitt
et dårlig omdømme. Et dårlig omdømme kan gi utslag i redusert attraktivitet. Det merkes på hvor mange som søker seg til et sted, og gjennom
hvilke grupper av beboere som flytter eller blir boende.
• Et dårlig eksternt omdømme oppleves ofte som sårende og provoserende
av dem som bor der. Særlig frustrerende er det når det er misforhold
mellom det eksterne omdømmet og det interne selvbildet; innbyggerne
har mye bredere kunnskap om hvordan stedet er og ser mange kvaliteter
som ikke er synlige for utenforstående. Det som derimot er synlig er
medieoppslag om dårlige levekår, lav sysselsetting, innvandrertette skoler,
sosialutgifter, gjengkriminalitet o.a.

• Derimot virker det mindre effektivt med egne omdømmesatsinger,
profileringskampanjer og «omdømmeambassadører» som fremsnakker
stedet. Dette samsvarer med erfaringer fra andre steder i landet som jobber
med omdømmebygging.

Å motbevise skepsis og bevise at det nytter
Oppstarten i flere områdeløft var preget av at bydelens entusiastiske
ansatte ble møtt av en lunken holdning, skepsis eller rett og slett mistillit
fra innbyggernes side. Å skape engasjement og få folk til å stille opp og
bidra har i noen tilfeller vært tungt arbeid.

INNBYGGERINVOLVERING
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• Lokale offentlige myndigheter kan også oppleve omdømmet som frustrerende. De har et ansvar for både å forebygge innbyggernes avmakt og å
sørge for «byggesteiner» til en gradvis ombygging av et dårlig omdømme.
Men å endre omdømme tar lang tid og det skjer hovedsakelig gjennom
konkrete bedringer i stedskvaliteter og gjennom konkrete fortellinger om
innsatser og innbyggerne. Et eksempel på det siste er fortellingen om
Alnaskolen på Furuset som utdanner unge til ledere for frivillighet og
lokalsamfunnsinnsats, og de unges positive bidrag til den lokale frivilligheten.

En forutsetning for å lykkes er å skape tillit og tro på at det nytter. Da må
en først identifisere hva skepsis eller manglende tillit bunner i. Erfaring
tyder på to hovedforklaringer:
●●

Skepsis grunnet dårlige erfaringer med samarbeid og medvirkning. Dette fant

man blant folk som tidligere har engasjert seg, f.eks. ledere i sivilsamfunn,
foreningsliv eller styreledere i borettslag. De hadde på ulike måter
dårlige erfaringer, enten det var spesielle saker der samarbeidet hadde
skåret seg eller bidragene deres ikke hadde ført til konkrete resultater.
Eller at forventninger om fortgang og hvordan arbeidet skulle forløpe
hadde buklandet.
●●

Skepsis grunnet generell mistro. Dette fant man i visse innvandrermiljøer,
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særlig der det er mange med kort botid i Norge eller i miljøer med
bakgrunn fra samfunn der det hersker generell mistro eller mistillit til
offentlige myndigheter. De kan bringe med seg en erfaring om at myndighetene er korrupte eller må forstås som en motpart, ikke medspiller.
Positivt samspill mellom myndigheter og innbyggere virker fjernt og
fremmed. Svak tillit kan også bero på negative erfaringer med offentlige
tjenester i Norge. For mange kan det være uvant å bli vurdert som en
ressurs.
Faktorene over fungerer som barrierer for deltakelse og aktivt engasjement
i stedsutviklingsarbeid.

«Når vi kan være med å støtte opp om de tingene de (beboerne)
er opptatt av, da gjør vi noe mer: Vi bygger ikke bare ballbaner,
vi bygger tillit og trua på at det går an å få gjort noe».
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Tips!

Grep for å snu skepsis og mistillit
• Sørg for raske og synlige resultater som utbedring av lekeplasser,
beplantninger, rydding, lys på gangveier, opprusting av en sliten ballbane,
etablering av nye aktivitetsarealer, sosiale og kulturelle arrangementer og
aktiviteter. Det viser at lokale myndighetene faktisk mener alvor. «Dette
tror vi ikke før vi får se det», sa skeptikerne.
• Folk må føle at de blir tatt på alvor med sine forslag og sine ytringer om
hva de trenger og har behov for. Følg opp det folk spiller inn.
• Gå tett på, skap nærhet og et godt kommunikasjonsklima. Innled dialog
med ulike innbyggere og særlig nøkkelpersoner som nyter tillit og har
påvirkningskraft innad i sosiale nettverk.

• Vis at man har tillit til innbyggerne som involveres ved å gi dem et «handlingsrom med frihetsgrader og slingringsmonn». Å bli gitt tillit skaper tillit.

Nye og større forventninger?
Ekstraordinære innsatser som områdeløft skaper ikke bare engasjement,
– det skaper også forventninger. Når folk involveres fordi deres kunnskap
om nærmiljøet og forslag til tiltak og aktiviteter er etterspurt, da bygges det
naturlig nok forventninger om at dette – og andre forslag – skal realiseres.
Fine visualiseringer og arkitekttegninger av hvordan stedet kan bli kan
bidra til at forventingene øker ytterligere.
Høye forventninger kan på den ene siden øke trykket på de lokale
myndighetene og ha en positiv effekt som styrker gjennomføringskraften
og forebygger hvileskjær. På den andre siden kan forventningene være
urealistiske. Da er det viktig med avklaringer, forklaringer og begrunnelser.
Det bør skje tidlig i alle prosesser og gjentas underveis. Ekstra viktig er det å
sørge for åpne og ryddige prosesser. Og ikke minst: Gi tydelig informasjon
om hvorfor noe tar tid, hvor saken står, hvem som har ansvar og når man
kan forvente at «noe skjer».

Erfaring

Det må kommuniseres tydelig at medvirkning ikke nødvendigvis betyr at alle
får gjennomslag for sine innspill og forslag eller får delta i beslutningene.
Slik fungerer demokratiske prosesser.

INNBYGGERINVOLVERING
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• Demonstrer innsatsvilje ved at folk fra kommuneledelse eller bydelsledelse, gjerne bydelsdirektøren selv, møter borettslag og befolkning og
forteller: «Vi skal trekke lasset sammen».
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Fremgangsmåter
for involvering
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Fremgangsmåter og faser
i samspillet med innbyggerne
Et suksesskriterium i områdeløftene er at det anvendes flere ulike metoder
for innflytelse og deltakelse fra innbyggerne; et bredt register som rommer
alt fra tradisjonell medvirkning til oppsøkende virksomhet og uformelle
dialogarenaer ute i bomiljøene. Målet er både kortsiktige og langsiktige
gevinster: Å skape lokal forankring og engasjement rundt tiltak og aktiviteter i områdeløftet i dag, og å ansvarliggjøre, mobilisere og myndiggjøre
innbyggerne slik at lokalsamfunnene blir mer robuste på lengre sikt.
Medvirkningsprosesser: bred-smal-bred
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Medvirkningsprosesser – som ledd i f.eks. kunnskapsinnhenting eller idéutvikling – har en klar hensikt og foregår over et begrenset tidsrom.
Medvirkning skal sikre et solid og lokalt forankret beslutningsgrunnlag for
lokalpolitiske vedtak og utforming av strategier og handlingsplaner. Det er
derfor viktig at dette skjer på et tidlig stadium der premissene diskuteres
og løsninger ennå ikke er fastlagt.
Medvirkning i områdeløftene har hatt ulik karakter i ulike faser av
arbeidet. I praksis går man litt frem og tilbake mellom fasene når nye innsikter skaper behov for ny kunnskap.
●●

Brede prosesser i tidlige faser – der man med ulike metoder kommer i

kontakt med mange for å kartlegge innbyggernes bruk av området,
erfaringer og forslag
●●

Mindre grupper i senere faser – utvalgte aktører deltar i arbeidet med å
tegne utfordringsbildet for området og å utvikle planer for fremtidige
innsatser og tiltak, noe som blant annet kan sikre en god gjennomføringskraft.

●●

Åpen formidling når planene er klare: Planene presenteres for befolkningen

som en kvalitetssikring for at de er i tråd med de lokale ønsker og behov,
for eksempel på et folkemøte eller som utstilling
I disse arbeidsmetodene er det brukt vel utprøvde teknikker for medvirkning, som
workshops, seminarer eller fremtidsverksteder. Erfaringen er imidlertid at det først
og fremst er ressurssterke befolkningsgrupper i området som møter opp. Dessuten at
kvinner, innvandrere, ungdom og eldre er underrepresentert. Derfor er det i alle løftene
utviklet og tatt i bruk en mer oppsøkende medvirkningsstrategi. For å mobilisere folk
som ikke «kommer av seg selv» må en tenke over hva som kan hindre deltakelse.
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Årsaker til liten respons?

Når deltakelsen blir mindre enn ønsket, kan det skyldes at mange er lite
fortrolig med arbeidsformer som folkemøter, workshops og konferanser.
I tillegg kan man kjenne seg fremmed i møte med høyt utdannede personer
som behersker både arbeidsformen og de kulturelle kodene som gjelder
når man skal medvirke.

FREMGANGSMÅTER FOR INVOLVERING
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Andre er uvante med å artikulere egne behov, krav, ønsker eller konstruktive forslag. Eller de er lite fortrolige med demokratiske spillerregler for
dialog, debatt og konflikthåndtering av motstridende interesser. Mange
har liten kunnskap om demokratiske prosesser og mulighetene for å kunne
påvirke. Noen har heller ikke lyst til å markere standpunkt – det virker forpliktende og man vil helst forbli anonym. Hvis stedstilhørigheten er svak
har man heller ingen stor motivasjon for å delta.

Å trekke flere med:
To hovedstrategier
En åpen invitasjon om deltakelse til alle i et område er ikke nok. For å
sørge for at et mangfold av erfaringer, synspunkter og behov kommer frem,
og særlig «de stille stemmene», har det vært nødvendig med andre
tilnærminger.

Eksempel

Postkasseinformasjon til 3500 husstander endte med en
utegrill og en bokhylle
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På Ammerud i Bydel Grorud ble innbyggerne invitert av områdeløftet til å
komme med forslag til tiltak og aktiviteter som de kunne gjennomføre selv
for å heve stedets kvaliteter. De beste forslagene ble lovet 10 000 kr i støtte.
Invitasjonen ble lagt i postkassa til 3 500 husstander sammen med annen
informasjon. Men resultatet ble magert: To forslag kom inn; om innkjøp
av en bokhylle og en utegrill. I etterkant er refleksjonen: Postkassa fungerer
greit som informasjonskanal om nye tilbud og arrangementer, spesielt hvis
informasjonen kombineres med sosiale medier og avisannonser. Men for å
utløse idéer og egenaktivitet må det som regel jobbes mer direkte mot folk
og miljøer.
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Det er lurt å invitere til innspill der folk oppholder seg.
| SIDE
39 Bydel Stovner
Foto:

Lavterskelstrategien:
Å være ute der folk er
Strategien handler om tilgjengelighet og tilstedeværelse i nærmiljøene. De
ansatte må gå ut av kontorene og være til stede der folk er i det daglige liv; i
boområdene og på arrangementer, ved butikkene og på senteret, på skolene
og opplæringssentret, på bibliotek, idrettsplasser og sosiale møteplasser.
«Å være der ute blant folk» løftes frem som et gjengs suksesskriterium.
Eksempler på tiltak som er prøvd ut i ulike bydeler:
●●
●●
●●
●●

●●
●●
●●

Erfaring
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●●

Tips!
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«Stikk-innom-kontor» på det lokale senteret; områdeløftkontor, møteog aktivitetslokale.
En leilighet i boområdet bemannet av bomiljøarbeidere.
Fast stasjonert campingvogn i boområdet, brukt som nærmiljøkontor.
Midlertidig parkert campingvogn i forbindelse med kunnskapsinnhenting og medvirkningsprosesser.
Fast, deltidsbemannet punkt på kjøpesenteret supplert av digitale
informasjonstavler.
Midlertidig campingbord utenfor dagligvarebutikken for å drive
rekruttering til nye tilbud.
Stands på arrangementer og fester i lokalmiljøene, brukt på lignende vis.
Bibliotek, brukt som møteplass og kontaktpunkt mellom kommunalt
ansatte og innbyggere.

Stor respons via Facebook
Bydel Stovner har gjennom områdeløft Stovner sentrumsområde satset mye
på å teste og utvikle bydelens Facebook-sider. Det har åpnet for kontakt,
engasjement og innspill fra lokalsamfunnet. Da det ble annonsert navnekonkurranse om prosjektet Linjeparken ble videosnutten som ble lagt ut på
Facebook sett av 13 000. Sakene som ble lagt ut nådde 30 000. Totalt fikk
bydelen over 300 innspill. I en undersøkelse gjort i sammenheng med sluttevalueringen av områdeløftet uttaler 50 prosent at de får informasjon om
eller fra bydelen gjennom sosiale medier.

En kaffekopp og en vaffelplate skaper uformell og avslappet stemning. Over
kaffekoppen går praten naturlig og gir anledning til å lufte meninger og
komme med forslag.

Oppsøkende mobiliseringsstrategi:
Å ta direkte kontakt med personer og grupper
Også denne strategien handler om tilgjengelighet og tilstedeværelse, men
rommer ytterligere aktive grep og arbeidsformer. Strategien kan være å
ta direkte kontakt med spesifikke grupper man ønsker å involvere (som
ungdom, gravide kvinner på helsestasjonen, idrettsgutter, folk med ulik
språklig eller kulturell bakgrunn, arbeidsledige menn etc.). Man kan også
håndplukke mindre grupper og lage uformelle settinger for deltakelse der
folk likevel oppholder seg, for eksempel ved å invitere seg inn på norskkurset,
i åpen barnehage o.a.

Oppsøkende mobilisering kan gjøres på mange måter:

Dør-til-dør: Oppsøk folk hjemme, bank på, gi personlige invitasjoner
og informer om hva det dreier seg om. Dette er brukt i det områderettede arbeidet til svært ulike formål; fra kartlegging av ulike former for stedsbruk i et område eller forslag til hva som kan gjøres, til å
rekruttere familier til å benytte tilbudet om gratistid i barnehager.

●●

Be folk med på tur i området: Bruk turen til samtaler om kvaliteter,
mangler eller negative faktorer. Vis frem ting og steder, vær konkret og
drøft mulige tiltak og løsninger.

●●

Sosiale medier: Informasjonsspredning og invitasjoner via sosiale
medier har vist seg å fungere bra flere steder, gjerne i kombinasjon med
andre informasjonskanaler. Facebook-grupper kan lages for borettslaget,
sameiet eller nabolaget.

●●

Borettslagene: Bruk borettslagene aktivt ved å ha en kontaktperson i
hver oppgang, dvs. etablering av nettverk med personer som er «tett
på» og som lett kan snakke med folk.

●●

Nøkkelpersoner i ulike miljøer: Noen miljøer eller befolkningsgrupper
er vanskelig å komme i kontakt med. Det kan være f.eks. spesielle
ungdomsgrupper eller visse innvandrermiljøer. Får man etablert god
kontakt med en som selv nyter tillit innad miljøet, kan det åpne for kontakt
med flere.

●●

Skolene: Bruk skolene til prosesser for å mobilisere og organisere
ungdomsmedvirkning.

Disse strategiene åpner mer for uformelle kontaktpunkter og dialoger, og
innhold eller tema er ikke fastlagt siden det varierer med hva innbyggerne
bringer inn. Hensikten er både å informere ut og få forslag inn sammen
med ny kunnskap om lokale forhold og ulike gruppers situasjon.

FREMGANGSMÅTER FOR INVOLVERING

| SIDE 41

håndbok fra groruddalssatsingen 2007 –2016

●●

Hvordan bygge opp et aktivt medborgerskap?
En av grunnpilarene i områdeløftenes arbeidsmetodikk er såkalt «community empowerment» eller kollektiv styrking av lokalsamfunnets egne
ressurser. Dette fungerer som en «hjelp til selvhjelp». Tanken bak er at
det finnes ressurser blant innbyggerne som kan utvikles og bygges opp så
de blir aktive medborgere som tar ansvar for lokalmiljøet sammen med
andre. Begrepet medborgerskap er mer vanlig i våre naboland Danmark og
Sverige. Innholdsmessig henspeiler dette på innbyggere som deltar og tar
ansvar for aktiviteter, arrangementer og prosesser i samfunnet de tilhører,
ikke minst i lokalsamfunnet.
Hva går kollektiv styrking av lokalsamfunnets ressurser ut på i praksis?

Opplæringstiltak
håndbok fra groruddalssatsingen 2007 –2016

Konkrete opplæringstiltak har vært kursing i frivillig arbeid og foreningsvirksomhet, og organisering og drifting av innbyggerinitierte aktiviteter.
Innbyggerne har blitt kurset i å søke offentlige midler til frivillig arbeid og
fått «lobbykurs» om hvordan de kan kontakte og påvirke politikere. Det
har vært viktig å gi økt systemkunnskap om politiske beslutningsprosesser
og påvirkningskanaler. Det har også vært jobbet med bevisstgjøring om
utfordringene i området, verdien av å engasjere seg og det å utvikle stedsbaserte lokale nettverk sammen med andre.

Erfaringsbygging

Såkalt «empowerment» er en innebygget strategi i all samhandling med
innbyggerne for å få dem til å tro på egne krefter gjennom konkret erfaring
fra aktiviteter, prosesser og innsatser for det lokale fellesskapet. De får
trening i å uttrykke egne meninger og å møte motsetninger eller konflikter
som må håndteres for å komme frem til enighet. Dessuten har mange
utviklet arrangementskompetanse ved å delta i lokale tilstelninger og
arrangementer der de får oppfølging og støtte i starten og gradvis tar mer
ansvar. Bydelene har også gitt aktiv støtte for at folk skal få realisert sine
idéer og forslag om ulike aktiviteter. I starten får de mye hjelp, så legges
det opp til at innbyggerne selv kan drifte aktiviteten.
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Sletteløkka arrangementer er beboerdrevet og lager bl.a. gatefest.
| SIDEFoto:
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Hvordan bygge opp en bærekraftig frivillig sektor?
Viktige strategiske grep som har vært benyttet:
●●

Etablering av nye frivillige organisasjoner. Gjennom områdeløftene opp-

daget bydelene mange aktiviteter og uformelle grupper de ikke visste om
fra før. De er ofte sårbare for videre drift, kvalifiserer ikke for offentlig
støtte og mangler kompetanse på drift av frivillige organisasjoner. Flere
bydeler har satt i gang opplæring og kursing i organisasjonsdrift og i
gjennomføring av aktiviteter og arrangementer.
●●

Støtte de tradisjonelle foreningene. Mange av disse, særlig innen idrett
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og kultur for barn og ungdom, sliter med rekruttering av frivillige og
ledere. Mange tradisjonelt drevne organisasjoner fremstår som lukkede
og utilgjengelige for store deler av dagens sammensatte befolkning
og yngre generasjoner. Bydelen og organisasjonene prøver sammen
å tenke nytt for å åpne seg og bli mer synlig, spre informasjon til nye
grupper og miljøer og drive rekruttering på nye måter.
●●

Koblinger og sammenbindinger. Bydelen har tilrettelagt for kontakt og

samhandling på tvers av grupper og miljøer i lokalområdene. Dette har
skjedd på flere måter, blant annet gjennom tilbud om felles lokaler fordi
samlokalisering skaper nye møtepunkter. På Romsås er det for eksempel
etablert et Nærmiljøhus i tilknytning til Frivillighetssentralen, og på
Lindeberg har bydelen tilbudt frivillige organisasjoner møterom i
lokaler der områdeløftet holder til. I Bydel Bjerke er det gamle kjøpesenteret på Veitvet blitt ombygget til Kulturhuset Veitvet, en idé som
sprang ut av frivillighetens behov for lokaler. I dag rommer senteret alt
fra kontorer og kommunale tjenester, til dansesaler som er møterom på
dagtid, studio, syrom, sløyd og kafe, og er i bruk fra morgen til kveld,
hverdag og helg.
●●

Nye nettverk. Utsatte områder har gjerne stor til- og fraflytting og har

dermed mange med kort botid i området. Sosiale kontakter og nettverk kan være mangelvare. Flere bydeler benytter små og store arrangementer som et virkemiddel for å styrke relasjoner og samarbeid; slik
kobler de ressurser og sår spiren for nye nettverk. Etter hvert har bydelene fått en god oversikt over hvilke ressurser og interesser som finnes i
deres område, og ser hvem som kan ha nytte av å samarbeide om ulike
prosjekter og aktiviteter. Noen steder har bydelen bidratt til at det er
etablert paraplyorganisasjoner og fellesforum.
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Eksempel

Gatefest og bomiljøkontor ved siden av vaktmesteren
På Veitvet-Sletteløkka i Bydel Bjerke var det en stedsanalyse som fikk ballen
til å rulle. Analysen viste at beboerne savnet gode utendørs møteplasser
og grønne områder mellom blokkene. Det ble etablert et bomiljøkontor i
en blokkleilighet i området, med åpen dør rett ved vaktmesterkontoret der
mange hadde et ærend. To bomiljøarbeidere brukte mye tid på å etablere
kontakt med beboerne. Det viste seg at beboerne var sterkt opptatt av det
sosiale miljøet. Bydelen rekrutterte derfor en gruppe beboere til å delta
i planlegging og gjennomføring av lokale arrangementer. Etter hvert ble
ansvaret flyttet over til beboerne og engasjementet for arrangementene
økte. Da bomiljøprosjektet ble avsluttet hadde beboerne selv alt ansvar for
arrangementene. I årene som fulgte dannet de «Sletteløkka arrangement»
som en selvstendig forening. Den gamle ordningen med en kontaktperson
i hver oppgang er reetablert. Nå står de også for andre arrangementer og
turer i området.
håndbok fra groruddalssatsingen 2007 –2016

«Det vi gjør er å hjelpe dem i gang og så trekker vi oss ut.
Eventuelt kobler vi dem på frivillige organisasjoner eller andre
naturlige samarbeidspartnere som kan drive det videre».

Erfaring

Trinnvis styrking av kollektiv kompetanse
– tilbaketrukket tilstedeværelse
Områdets kollektive kompetanse og ledelsesressurser styrkes trinnvis, før
kommunen går over til «tilbaketrukket tilstedeværelse»:
• Oppsøke innbyggerne, være tilgjengelig, mobilisere.
• Få i gang aktivitet og prosesser, hjelpe, tilrettelegge og bygge opp.
• Redusere støttearbeidet, gjøre en gradvis tilbaketrekning etter hvert
som innbyggerne får mer erfaring.
• Forankre mulige aktiviteter i eksisterende strukturer i skoler, barnehager,
helsestasjoner, frivillighetssentraler, fritidsklubber eller lokale
organisasjoner.
• Tilbaketrukket tilstedeværelse: Holde oppe et visst støtteapparat i
bydelen for innbyggernes aktiviteter, og ikke minst: Være kontaktperson
for ildsjeler med initiativ og glød.

FREMGANGSMÅTER FOR INVOLVERING
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Aktivitetslokale med selvbetjent nøkkel- og bookingsystem
• På Lindeberg i Bydel Alna ønsket folk seg en åpen møteplass. Områdeløftet
har kontor i et nedlagt butikklokale på senteret, og besluttet at frivillige
skulle få låne lokalet gratis til sine aktiviteter. Utforming og organisering
av møteplassen ble skapt i samarbeid med de frivillige. Lokalet er utformet slik at det lett kan tilpasses ulike aktiviteter.
• Dørene åpnet i januar 2014 og i løpet av 2015 var det totalt 470 arrangementer som var drevet av ulike grupper. Nå arrangeres det babysang,
turgruppe, leksehjelp, formiddagskaffe, fotogruppe, strikkekafé og en
rekke andre aktiviteter alt etter hvor engasjementet ligger. Aktivitetene er
selvdrevne, men de frivillige kan få noe støtte til informasjon og arrangementstekniske ting.
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• Det er utviklet et selvbetjent booking- og nøkkelsystem; gjennom en app
får de frivillige gruppene en dørkode som gjelder for tidspunktet de låner
lokalet.
Møteplassen har senere utvidet tilbudet ved også å inkludere en ombruksstasjon i lokalene, i samarbeid med Renovasjonsetaten. Her kan lokalbefolkningen levere og hente ut brukbare ting helt gratis og så ofte de vil.

Ungdom som ressurs i områdeinnsatser
Det er mange og viktige grunner til at ungdom bør involveres i områdeløftene og at ungdoms medvirkning bør være sentralt:
●●

For lokalsamfunnets skyld: Ungdom bringer inn kunnskap og innsikter

som ikke voksne kan gjøre; de kjenner ungdomsmiljøer og erfarer stedets
gode og mindre gode sider fra et oppvekst-ståsted.
●●

For unges egen skyld: De får en mulighet til å påvirke avgjørelser og tiltak

som berører nærmiljøkvaliteter for barn og unge. Gjennom deltakelsen
får de dessuten demokratiforståelse og erfaring med lokalsamfunnsengasjement

Å involvere ungdom i lokal samfunnsutvikling gjøres på mange måter

Det finnes så vel formaliserte som halvformelle eller uformelle deltakelsesformer:
●●
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Det kan være valgte ungdomsråd, årlige ungdomskonferanser eller
lignende grupperinger som fungerer over en viss periode og som er
koblet opp mot det politiske bydelsutvalget
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Lokaler i nærmiljøet senker terskelen for å ta kontakt.
| SIDE
47 Jean Lorentzen
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●●

Det det kan være ad hoc-deltakelse på idé-dag, workshop eller på
gjennomføring av et arrangement.

●●

Ungdom kan også brukes i kunnskapsproduksjonen med å innhente
informasjon om ulike forhold på stedet og ved oppvekstsituasjonen.

●●

I tillegg er det viktig å huske på at medvirkning og innflytelse også
finner sted på det vi kan kalle hverdagsarenaer som skole, fritidsklubb,
i frivillige organisasjoner o.l.. Her lærer barn og unge gradvis å ta del i
utforming av aktiviteter og tiltak og å bære ansvar sammen med andre.
Dette er steder som kan fungere som treningsarenaer for aktiv deltakelse og demokratisk praksis.

Suksesskriterier for ungdomsdeltakelse
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De siste tiårene har det i Norge vært prøvd ut mange og ulike former for
ungdomsdeltakelse. Også bydelene med områdeløft har gjort dette. Det er
noen gjennomgående erfaringer med hva som er vesentlige forutsetninger
i interaksjonen mellom ungdom og voksenverden:
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●●

Det fordrer voksenressurser med nok tid til å drifte deltakelsen. Et
administrativt støtteapparat i bydelen/kommunen som tilrettelegger
og hjelper.

●●

Slike voksne må like ungdom, mestre dialogen med dem og være
dedikerte til oppgaven.

●●

Voksenpersonene må ha kunnskap om «systemene» i bydelen eller
kommunen.

●●

Lokale politikere som støtter ungdoms deltakelse er viktig. De kan
også bruke ungdom som sparringspartnere og informanter om
ungdomstiltak.

●●

Personlig kontakt og dialog er viktigere enn skriftlig kommunikasjon
(selv om den foregår digitalt på nettet). Tillit mellom unge og voksne
skapes gjennom personlige møter og samtaler.

Erfaring

På ungdoms premisser: Hva innebærer det?
• Mindre formaliserte prosesser og mer uformelle møtepunkter og diskusjoner.
• At det er ungdommen som definerer hvilke saker som er viktige.
• At de unge har innflytelse på arbeidsmetodikken så den ikke blir for voksen.
• Språkbruken må ikke bli for abstrakt, og man må unngå politisk eller faglig
profesjonssjargong.
• Tidsperspektivet er særlig viktig når unge involveres. I tillegg til å sørge
for raskest mulig oppfølging og behandling av unges forslag og innspill,
må de få jevnlige tilbakemeldinger om hvor saker står og hva som skjer
med dem. Særlig viktig er dette i langdryge planprosesser eller bygging
av anlegg som kan ta flere år fra forslag til realitet.

Opplegget startet som et prosjekt i områdeløftet, og er nå en fast ordning
i Bydel Grorud hvert annet år. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 23 år.
Utgangspunktet var at bydelen ville vite hvordan barn og unge bruker nærmiljøet sitt og få frem deres ønsker og idéer. Medvirkningsprosessen ender
opp med fire prioriterte forslag til det politiske bydelsutvalget. UNGMED
følger en egen metodikk og har en egen verktøykasse med praktiske hjelpemidler, se www.oslo.kommune.no om Groruddalssatsingen.
Fra elevråd til ungdomskonferanse
Sluttarrangementet er en stor ungdomskonferanse med deltakere fra de
unges miljøer: Elevrådene på ungdomsskoler, fritidsklubber og Grorud
ungdomsforum. Forut gjennomføres lokale prosesser som styrker ungdommen
i demokratiforståelse og kurser dem i tale- og debatteknikk. Her arrangerer
ungdommen selv idémyldringsprosesser, drøfter forslag og gjennomfører
avstemninger før selve ungdomskonferansen. Oppstarten på skolene er klassedebatter med forslag innen tema fra kommuneplanen for Oslo, – dette for
å sikre at forslagene kan spille på lag med overordnede prioriteringer.
De eldre ungdommene er ikke like lett å få tak i, men bydelen har bestrebet
seg på å involvere noen av dem via nettverk og organisasjoner. Prosessen tar
et år og involverer om lag 1200 unge.
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Eksempel

UNGMED – Ung medvirkning engasjerer 1200 ungdommer
hver gang

Barn kan også bidra
Medvirkning fra barn krever enda større bevissthet om alderstilpasning.
Barn og unges medvirkning har etter år med utprøvinger resultert i at man
i større grad skiller mellom barn og ungdom. Dels er årsaken at modenhetsnivået er forskjellig og metodene som benyttes gjenspeiler dette.
Dels skyldes det at barn lett blir mindre aktive i grupper med ungdom, for
eksempel i blandede barne- og ungdomsråd. I tillegg vil det være skillelinjer når det gjelder behov og ønsker.

Eksempel

Barn bidrar i opprusting av boligområdet
I områdeløftene finnes det flere eksempler på hvordan barn er trukket inn
i konkrete spørsmål som gjelder deres nærmiljø. Dette er fra Lindeberg i
Bydel Alna:
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• Områdeløftet hadde et ekstra fokus på helhetlig opprusting av et boligområde der det bor mange barn.
• Sammen med landskapsarkitekter ble det utarbeidet et kart med spørsmål
om området som både barn og voksne ga innspill på. Intervjuene ble
gjort av et intervjukorps med erfaring med bomiljøarbeid.
• I kartleggingsfasen ble det arrangert gatefest, sporløype, workshops og
andre aktiviteter hvor barn ble involvert i å gi sine innspill til ønsker for
området.
• Noen av aktivitetene ble gjort med barn og voksne sammen, andre
aktiviteter ble gjort parallelt med egne barne- og voksengrupper.

Barnetråkk

Barnetråkk er en metode som er utviklet av DogA for å få kartlagt barns
bruk av utearealer og områder, og få deres vurderinger av disse som
voksne ikke i samme grad har kunnskap om. Metoden er nå et digitalisert
kartverktøy der barn (og unge) ved hjelp av symboler kan plotte inn hvordan
de bruker områdene til ulike formål til ulike tider på døgnet, hvor de pleier
å ferdes, hvilke steder som oppleves som bra og trygge og hvilke som er
utrygge og skumle. Grorud er en av bydelene som har gjennomført dette.
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Barn deltar i beboermedvirkning.
FOR INVOLVERING
Foto:FREMGANGSMÅTER
Bydel Bjerke
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God informasjon holder
motivasjonen oppe
Et områdeløft er på mange måter som en kjempestor og svært lang
dugnad. Det gjelder å motivere mange til deltakelse, og holde motet oppe
og frustrasjonen nede, for alt går selvsagt ikke på skinner hele tiden.
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●●

Kommuniser tydelig at noe skjer
−− Raske fysiske tiltak og utbedringer er synlige for alle …
−− … mens aktiviteter eller virksomheter for spesielle grupper er
usynlige for de fleste

●●

Få frem forhold som skaper motivasjon og engasjement:
−− Ofte er det mangler eller negative ting som får folk til å engasjere seg.
Derfor er det viktig å løfte frem det som er positivt.
−− Spre informasjon om stedskvaliteter; gode tilbud som finnes allerede, aktiviteter og områdets muligheter. Dette kan bidra til at flere
benytter disse lokale mulighetene samtidig som det symbolsk styrker
opplevelsen av stedets karakter og identitet.

●●

Vær åpne om hvorfor man arbeider som man gjør:
−− Informer om at et hovedmotiv er å bygge medborgerskap, involvere
innbyggere og styrke deres egne kapasiteter til å bære ansvar
sammen for konkrete, lokale aktiviteter eller utviklingsprosesser.
−− Kommuniser utad at bydelens ansatte jobber utradisjonelt og utøver
sine roller på nye måter og mye tettere på innbyggerne. Vis gjennom
praksis at roller og relasjoner er i endring. Få frem at arbeidsmetoden
er å se etter muligheter og ressurser.

●●

Fortell om at noen ting tar tid, hvorfor det tar tid – og når noe vil skje:
−− For å holde motivasjon oppe og frustrasjon nede må man løpende
fortelle om at noen ting tar tid, hva tar lengre tid enn de ville
forventet og hvorfor, og ikke minst: Hvor står arbeidet eller saken nå.

●●

Tenk bredt og bruk mange informasjonskanaler samtidig:
−− Det holder ikke med en annonse eller en omtale i lokalavisen, eller
med ett fremstøt på sosiale medier. Postkasseinformasjon, sosiale
medier og ansikt-til-ansikt-informasjon i møter og gjennom nettverk
kan kombineres.
−− Ta i bruk både skriftlig og muntlig kommunikasjon, bruk bilder og
tegninger, lag tiltrekkende materiell eller plakater, utstillinger og
flyveblad etc.
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God informasjon kan gjøres enkelt.
Foto:FREMGANGSMÅTER
Bydel Stovner FOR INVOLVERING
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−− Pass på at tegninger og bilder viser mennesker som stedets beboere
kan identifisere seg med slik at de umiddelbart oppfatter at informasjonen «gjelder dem».
−− Spre informasjonen i kanaler og på steder der folk er i det daglige,
som biblioteket, nærmiljøsenteret, butikksenteret, idrettsarenaen.
−− Lag bemannede stands på spesielle arrangementer der det er noen
en kan snakke med, stille spørsmål til etc. Bruk gjerne T-skjorter som
forteller hvem dere er!
−− Eksperimenter med nye former for teknologisk kommunikasjon,
som for eksempel elektroniske «oppslagstavler» på senteret eller
biblioteket.

Tips!

Bruk egne informasjonsfolk
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Det er viktig å innse at kommunikasjon kan koste penger, for altfor ofte blir
det sett på som en bi-aktivitet som hvem som helst kan utføre som ledd i
annet arbeid. Selv om mange bør bidra til den gode kommunikasjonen med
innbyggerne bør det i tillegg settes av egne ressurser. Engasjementet kan
stå og falle på hvordan arbeidet blir kommunisert!

SIDE 54 |

Bydelen fungerer som lokal
samfunnsutvikler
Norske kommuner har fire hovedroller:
tjenesteprodusent og -leverandør
forvalter av lover og regelverk
●● samfunnsutvikler
●● demokratisk arena
●●
●●

I arbeidet med områdeløftene har bydelene fungert som lokale samfunnsutviklere. Det har det ikke har vært like sterk tradisjon for i Oslo siden
Oslo har en annen styrings- og forvaltningsmodell enn andre kommuner.
To grupper aktører og deres roller i utviklingsarbeidet har vært svært
sentrale: De lokale bydelspolitikerne og de bydelsansatte som har sittet i
nøkkelposisjoner i arbeidet.

Bydelspolitikere har viktige roller i områdeløftene

Bydelens ansatte fremhever at aktive lokalpolitikere er en viktig ressurs.
Bydelspolitikerne står med ett bein i hver samfunnssektor: Dels er de innbyggere selv i lokalsamfunnet, og dels har de en formell posisjon i «styre og stell»
og er slik del av lokale myndigheter. De har stor lokalkunnskap og kjenner
områdets positive og negative sider. Som samfunnsengasjerte personer har
de bygd opp flere sosiale nettverk og kjenner mange folk og organisasjoner,
noe som er verdifullt i ethvert stedsutviklingsprosjekt. Bydelspolitikernes
rolle varierer litt mellom bydelene og har utviklet seg i løpet av områdeløftet:
●●
●●
●●
●●

●●
●●

Brobygger- og ombudsrolle som informasjonskanal til og fra befolkningen.
Støttespillere og aktive samarbeidspartnere for de ansatte fagfolkene.
Utviklingsaktører som medlem av programstyrer som utformer nye
mål og tiltak.
Oversettere og igangsettere av sentrale kommunale og nasjonale mål
om prioritering av innsatser i områder der problemene er sammensatte og levekårsutfordringene er størst.
Ombudsrolle, også som talsperson «på rådhuset» for bydelens lokale
behov og interesser.
Fasilitator som kan utløse midler også utenom satsingene.
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Rollen som samfunnsutvikler er blitt stadig viktigere. Den områderettede
innsatsen kan knyttes til denne rollen. Det er en rolle som langt på vei
utformes av de lokale myndighetene selv, dvs. at det i stor grad er opp til
dem hva de skal vektlegge og hvordan de skal fungere, spesielt når det
gjelder samspillet med innbyggere, sivilsamfunn og næringsliv.

Bydelsansatte har nye nøkkelroller i lokalsamfunnet

Nøkkelpersoner i bydelene sier områdeløft betyr nye måter å jobbe på, og
at det har utviklet seg en forståelse for hvilke kompetanser, ferdigheter og
egenskaper som trengs eller er verdifulle. Like mye som at de har arbeidet
med innholdet i områdeløftenes tiltak og aktiviteter, har de drevet en form
for rolleutprøving og -omforming. I bakspeilet ser de altså at samspillet
med en rekke ulike aktører med forskjellige ståsteder har handlet om sine
egne roller og relasjoner.

«Dette er kjempespennende!
Faglig og personlig!»
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Erfaring

Nye krav til rolleutøvelsen:
• Områdeløft er et mer utadrettet arbeid.
• De som jobber med dette må være tett på folk.
• Det er fordel å ha etablerte nettverk og relasjoner i lokalsamfunnet å
spille på: Du kjenner folk og folk kjenner deg (=tillit).
• Du må også kunne koble folk og aktiviteter.
• Det er mye ekstraarbeid og du må være innstilt på å være ute når folk er
der; på ettermiddager, kvelder og i helger.
• Du må også kunne jobbe opp mot politiske enheter og ha kunnskap om
det politiske systemet og politiske prosesser.
• Det er viktig å se fagligheten i praktiske samtaler med folk om konkrete tema.
• Du må forstå at det er andre ting du måles på enn kun sluttprodukter eller
resultater; som alt det arbeidet du gjør underveis og at de innbyggerne
dette angår synes det er bra.

Hva innebærer bydelsansattes rolle som utviklingsaktør?

Denne rollen utformes ikke i enerom, men i samspillet med andre aktører.
Rollen har noen typiske kjennetegn som følger faser fra oppstart til utfasing eller ordinær drift:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
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Fungere som initiativtaker til nye tiltak eller aktiviteter.
Være samarbeidspartner i tidlige faser når lokale krefter tar initiativ.
Tilrettelegge for samarbeid og koblinger mellom involverte aktører.
Sørge for kompetanseutvikling hos deltakerne.
Være døråpner inn mot andre kommunale instanser.
Gradvis å trekke seg tilbake eller ut.
Sørge for støtte i fortsettelsen; økonomisk eller som kontaktberedskap.

Erfaring

Samhold rundt innsatsen når ledere engasjerer seg
Å være utviklingsaktør er i en viss grad også å være innovatør. Innovasjon
betyr blant annet å etablere nye arbeids- og samarbeidsformer og at en i
prosess er utprøvende og eksperimenterende uten å vite om en lykkes eller
ikke. All innovasjon krever mot. Da må handlingsrommet være preget av en
takhøyde for «prøving og feiling». Ikke minst er det viktig med støtte fra
administrativ og politisk ledelse. Når bydelsdirektør og leder i det politiske
bydelsutvalget aktivt viser sin støtte ute blant ansatte og innbyggere, gir
dette både legitimitet til nye måter å arbeide på og det skaper en følelse av
samhold rundt prosjektet, noe som smitter og gir tyngde til dem som står
midt oppe i dette.
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Områdeløftene i Groruddalen og
Oslo kommunes organisering
«Områdeløft» er en arbeidsmetode som er utviklet for å møte utfordringer
i utsatte byområder. Den omfatter både sosiale og fysiske tiltak. Denne
måten å jobbe på ble først utprøvd i Norge gjennom Groruddalssatsingen
i Oslo (2007–2016). Arbeidsmetoden er fremdeles i utvikling og tas videre
innenfor rammen av en ny satsing i Groruddalen (2017–2026). Begreper
som områdeinnsats, områderettet arbeid og områdeløft brukes litt om
hverandre. Lignende innsatser er gjort i andre norske byer og i utlandet
med forskjellige merkelapper.
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I Groruddalen har man foreløpig jobbet med «områdeløft»-metodikken
i åtte lokalområder med utfordringer knyttet til levekår og fysiske
omgivelser. Groruddalen består av fire bydeler nordøst i Oslo med nesten
140 000 innbyggere til sammen. Eldre villastrøk og verneverdige gårdstun er blandet med drabantbybebyggelse fra 1950-, 60- og 70- tallet.
Levekårene varierer sterkt fra boområde til boområde. De mest utsatte
områdene har lavere boligpriser og en konsentrasjon av innbyggere med
lavinntekt og andre levekårsutfordringer.
Nær halvparten av Groruddalens befolkning har innvandrerbakgrunn,
enten som innvandret i egen levetid eller med foreldre som har innvandret.
Blant både innvandrere og ikke-innvandrere i Groruddalen er det stor
variasjon i levekår og livsstiler.
Dalen splittes opp av store gjennomfartsveier og jernbane. Mye industri,
bilbaserte kjøpesentre og transportbedrifter preger det estetiske inntrykket.
Boligområdene ligger for det meste i dalsidene med kort vei til Marka og
skogsområdene. De fleste områdene har god T-baneforbindelse til sentrum.
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Oslo kommunes organisering
Oslo kommune har to forvaltningsnivåer. Det gjør kommunen spesiell
i norsk sammenheng. Hver bydel har en egen forvaltning og et folkevalgt
bydelsutvalg. Bydelenes hovedansvar er sosial-, helse- og omsorgstjenester.
Det sentrale nivået har ansvar for byovergripende etater. Kommunen er
styrt av et bystyre og et byråd, med tilhørende byrådsavdelinger. Den
parlamentariske modellen i Oslo er lik forholdet på nasjonalt nivå mellom
storting, regjering og departementer.
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Områdeløft 2007 – 2013:
•
•
•
•

Furuset, Bydel Alna
Veitvet–Sletteløkka, Bydel Bjerke
Romsås, Bydel Grorud
Haugenstua, Bydel Stovner

Områdeløft 2011 – 2016:
•
•
•
•

Lindeberg, Bydel Alna
Linderud-Økernbråten-Vollebekk, Bydel Bjerke
Ammerud, Bydel Grorud
Stovner sentrum, Bydel Stovner

Les mer:

Groruddalssatsingen (2007 – 2016) var en helhetlig innsats i Groruddalen
med fire programområder og over 300 prosjekter. Områdeløftarbeidet inngikk i et av programområdene og ble finansiert av både stat og kommune.
Finn mer informasjon om Groruddalssatsingen og nytt program 2017–26
på Oslo kommunes hjemmesider www.oslo.kommune.no
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Fra Ammerudlia barnehage
Foto: Julia P. Forsberg
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Håndbokserien fra Groruddalssatsingen
(2007–2016)

Animasjonsvideoen Snakk sammen, skap
sammen! gir en kort innføring i metoden:
www.youtube.com/groruddalssatsingen

Rapporten Innsatser i utsatte byområder
– erfaringer fra Groruddalssatsingen (2014) dekker
flere tema enn håndbøkene og kan leses som
supplement. Les mer om Groruddalssatsingen:
www.oslo.kommune.no
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