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Sak 1/14      Protokoll fra HSK-møte 25.11.2013  
 
Arkivsak: 201400007 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomitéen 13.01.14 1/14  
 
PROTOKOLL FRA HSK-MØTE 25.11.2013  
 
 
Vedlagt er protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 25.november 2013. 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Protokoll fra HSK-møte 25.11.2013 godkjennes. 
 
 
 
 
Madelene Stolpe 
spesialkonsulent 
 
 
 
Vedlegg 
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Sak 2/14      Sluttrapportering på Områdeløftet Haugenstua  
 
Arkivsak: 200500717 
Arkivkode: 512.0 
Saksbehandler: Høeg Signe 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomitéen 13.01.14 2/14  
Oppvekst- og kulturkomitéen 14.01.14  
Miljø-, plan- og samferdselskomitéen 14.01.14 4/14  
Arbeidsutvalget 16.01.14  
Bydelsutvalget 30.01.14  
 
SLUTTRAPPORTERING PÅ OMRÅDELØFTET HAUGENSTUA  
 
Sammendrag: 
Områdeløftet på Haugenstua ble avsluttet 31.12.2013. Gjennom Områdeløftets prosjekter og 
andre Groruddalsprosjekter, er det gjennomført betydelige investeringer på Haugenstua.  Vi ser 
en høy grad av prosjektgjennomføring og måloppnåelse. 32 prosjekter av fysisk eller sosial 
karakter er gjennomført. Vi har skapt fine og nye møteplasser og en del «gamle» møteplasser er 
blitt rustet opp. Besøkstallene på Verdenshuset og skatehallen er mye høyere enn forventet for 
noen år siden.  Møteplassene vil leve videre etter at satsingen er avsluttet. For alle fysiske tiltak 
som er etablert og tilbud som drives når Områdeløftet avsluttes, er det definert hvem som har 
ansvar for videre drift. Haugenhallen trekkes frem som et nøkkelprosjekt for videreutvikling av 
Haugenstua sentrum. Bydel Stovner har oversendt en konseptvalgutredning om nytt 
motorsenter og skatehall til Byrådsavdelingen som grunnlag for videre arbeid med denne 
saken. 
 
Bydelen har også dratt lærdom av det tverrsektorielle arbeidet i Områdeløftet og av rollen som 
lokalsamfunnsutvikler. Det er viktig å ha god kunnskap om befolkningen og innsatsområdet 
som grunnlag for målsettinger og prioritering av tiltak. Vi har lært hvilke arbeidsmetoder og 
tiltak som skaper engasjement og bidrar til å styrke og myndiggjøre befolkningen, lag og 
organisasjoner. Vi ser også eksempler på at samarbeid på tvers av sektorer og nivåer, bidrar til 
utvikling av nye tilbud, både i regi av andre aktører og i regi av Bydelen. 
 
Saksframstilling: 
Områdeløftet på Haugenstua pågikk i perioden fra 2007-2013.  Vedlagt er to rapporter som 
oppsummerer erfaringene fra satsingen.  Den ene rapporten er laget til politisk ledelse i 
Groruddalssatsingen basert på en fastlagt mal.  Den andre rapporten, som vil foreligge i en 
trykket versjon, er en mer utfyllende rapport som sammenfatter og presentere bakgrunnen for 
satsingen, målene med satsingen og erfaringene som Bydel Stovner har gjort i Områdeløftet på 
Haugenstua.  
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Resultater av satsingen  
Det ble i alt gjennomført 32 prosjekter i Områdeløftet. To av de viktigste prosjektene er 
oppgradering av Haugenstua torg og etableringen av Verdenshuset Haugenstua (Haugenstua 
scene). Det er etablert parker og kunst flere steder slik som Rommensletta skulpturpark og 
Smedstuaparken. Kunstverket Storstua, som er en møteplass midt i Haugenstua borettslag, har 
blitt et identitetsskapende landemerke for området, og er også blitt kåret til verden største 
lampe av Guinness rekorder. Borettslagene har gjennomført betydelige oppgraderinger av sine 
uteområder med bomiljøtilskudd fra Husbanken. 1,5 km med nytt gatebelysningsanlegg er 
bygget, og tilbudene på Motorsenteret og skatehallen har blitt videreutviklet. I tillegg til dette 
har det blitt gjennomført 2 store byggeprosjekter i Groruddalssatsingen i regi av andre. 
Jernbaneverket rustet opp Haugenstua holdeplass og Friluftsetaten bygget Haugenporten  og 
dam /bekkeåpning i Alna miljøpark. I 2013 startet Friluftsetaten etableringen av Bygger’n 
aktivitets- og rasteplass.  
 
Områdeløftet har også hatt konkrete mål om bruken av møteplasser.  Verdenshuset Haugenstua, 
er tatt i bruk av et mangfold av befolkningen og har aktivitetstilbud alle dager i uka. Her er det 
også etablert en privatdrevet kafe som er samlokalisert med et nytt servicepunkt for 
befolkningen, som erstatter en del av funksjonene til det tidligere Nærmiljøsenteret.  
Besøksmålet som var på 56 000 er nådd med god margin, og registreringer høsten 2013 tilsier 
rundt 90 000 besøk i året. De registrerte besøkstallene i 2013 for skatehallen og skateparken er i 
overkant av målsettingen på 40 000 besøkende.  
 
Vi har også arbeidet for å få etablert foreninger og nettverk som skal ivareta beboernes 
interesser i området og fremme en positiv utvikling av Haugenstua i framtiden. Det er etablert 
et brukerstyre for Verdenshuset Haugenstua, der foreningene som bruker huset deltar aktivt, 
kommer med innspill og blir informert om hva som skjer i nærmiljøet. På denne måten vil folk 
som engasjerer seg i aktivitetene på Verdenshuset også være med på å forme nærmiljøet. Det er 
også blitt gjennomført en rekke kulturarrangementer på Haugenstua. Bydel Stovner har nylig 
inngått en partnerskapsavtale med Stiftelsen Stig gård, som har til hensikt å stimulere til økt 
aktivitetstilbud og videreføre og videreutvikle lokale kulturarrangementer. 
 
Områdeløftet har lagt grunnlag for at det kan fattes vedtak om å bygge nytt Motorsenter og 
skatehall på Haugenstua. Dette regnes som et nøkkelprosjekt for stedsutviklingen og 
omdømmebygging på Haugenstua i nær framtid. Bystyret vedtok i sak 184/2013 
(Områdeprogrammet for Haugenstua og Nedre Rommen), at prosjektet Haugenhallen blir 
videreført.  Likeledes vedtok Bystyret i sak 154/2013 (kommunedelplan for Alna miljøpark) at 
det tillates idrettsanlegg/hall for skating på tomt i Alna miljøpark. Grunnlag for vedtak om 
finansiering og bygging av Haugenhallen i Alna miljøpark, er gitt gjennom Bydel Stovners 
utarbeidelse av en konseptvalgsutredning, som ble oversendt til Byrådsavdelingen i 2013.  
 
Haugenstua er et sted der det de siste 30 årene ikke har skjedd store investeringer. Gjennom 
Områdeløftets prosjekter og andre Groruddalsprosjekter på Haugenstua, er det gjennomført 
betydelige investeringer i lokalsamfunnet.  Verdien av investeringene er beregnet å være 170 
mill  i perioden fra 2007-2013. Av dette er 40 mill gitt som direkte tilskudd til Områdeløftet i 
Bydel Stovner  og 44 mill er beregnet som egenandeler (tidsbruk, husleie mm) fra Bydelen og 
samarbeidspartnere. I tillegg er det gjennomført prosjekter i satsingsområdet til om lag 86 mill 
kroner av andre aktører. Dette er tilskuddsmidler fra Groruddalssatsingen (særskilte tilskudd og 
bomiljøtilskudd) som har gått direkte til andre aktører, samt egenandeler.  
 
Til sammen forventer vi at tiltakene som er gjennomført i Områdeløftet på Haugenstua vil 
kunne bidra positivt til framtidig stedsutvikling og omdømmebygging. Men det er vanskelig å 
si noe sikkert om hvilke konkrete effekter satsingen vil gi, da dette forutsetter nærmere 
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undersøkelser etter at satsingen er over. For alle fysiske tiltak som er etablert og tilbud som 
drives når Områdeløftet avsluttes, er det definert hvem som har ansvar for videre drift. Vi viser 
til vedlagte kart, som viser en oversikt over prosjekter av fysisk karakter på Haugenstua i 
perioden.  
 
Hva har Bydelen lært? 
I en områdesatsing er vi avhengig av kunnskap om stedet og befolkningen for å sette i gang 
prosjekter og tiltak som er relevante og riktige for området. På Haugenstua har det blitt 
gjennomført både en sosiokulturell stedsanalyse, en fysisk stedsanalyse og en survey i 
befolkningen. Resultatene fra dette har vært nyttige i forhold til utforming og prioritering av 
tiltak. Et hovedfunn i undersøkelsene er at folk synes å trives på Haugenstua, men at området 
også har utfordringer knyttet til barriereskapende infrastruktur (veier, jernbane og høyspent), et 
nedslitt sentrumsområde og demografiske endringer.  
 
Gjennom Områdeløftet på Haugenstua, har Bydel Stovner skaffet seg erfaring som 
lokalsamfunnsutvikler. Selv om Områdeløftet er avsluttet, har Bydelen fortsatt en viktig rolle å 
spille på Haugenstua, da området kjennetegnes ved det har få talsmenn, ingen velforeninger 
eller faste lokale nettverk, som vil ivareta et helhetlig lokalsamfunnsperspektiv. 
«Empowerment» har vært en viktig strategi som har ligget bak mye av kontakten med 
befolkningen og frivillige. Det har handlet om å gi folk rom til å komme frem til ønsker, 
løsninger og mål på egenhånd, få anledning til å gjennomføre disse og siden også høste 
anerkjennelse for det. Områdeløftet har bidratt til kompetanseutvikling av lag og foreninger 
gjennom kursing og veiledning. 
 
Bydelen har lagt stor vekt på forankring i egen organisasjon, som vil ha positiv betydning for 
videreføring av tiltak når Områdeløftet er over. 2 seminarer er gjennomført med ansatte for å 
utvikle en strategi for bærekraftige Haugenstua. Verdenshuset Haugenstua er valgt til å være 
motor i det videre lokalsamfunnsarbeidet. 20 organisasjoner bruker Verdenshuset Haugenstua 
på jevnlig basis. Bydelen har forsterket ungdomstilbudene, gjennom å flytte ungdomstiltaket 
Planet fra Vestli til Haugenstua i 2012. Det er også utviklet nye tjenester, slik som Stovner 
Frisklivs- og mestringssenter og «Balansekunst» for eldre. Et resultat av Områdeløftet mener vi 
er at Bydelen har fått erfaring i å samarbeide på tvers av samfunnssektorer og tjenester. Nye 
samarbeidsrelasjoner internt i Bydelen og mellom Bydelen, frivillige, offentlige etater og privat 
næringsliv, har bidratt til å utvikle nye tilbud for befolkningen. 
 
Forankring, samarbeid og inngåelse av partnerskap med ulike aktører er sentralt i en 
tverrsektoriell satsing. Vi har hatt stor nytte av prosjektgruppa, som har bestått av viktige lokale 
aktører med interesse av å følge programarbeidet over tid. Bydelen har også gode erfaringer 
med å bruke bydelsutvalget og lokalpolitiske utvalg og komiteer til å sikre forankring av 
områdeløftarbeidet, bl.a. gjennom behandlingen av de årlige handlingsplanene for 
Områdeløftet.  Viktige eksterne samarbeidspartnere har vært Bymiljøetaten, Kulturetaten, Plan- 
og bygningsetaten mfl. 
 
Medvirkning med beboere og lokale aktører er en strategi for å få til varige endringer og et mer 
bærekraftig lokalt engasjement. Delegering av beslutningsmakt til beboerne er ansett å være 
viktig i levekårsutsatte områder fordi dette bidrar til økt engasjementet, sosial mobilisering og 
demokratibygging blant beboerne. Parsellhageprosjektet er et eksempel der vi oppnådde høy 
grad av medvirkning, demokratibygging og sosial mobilisering blant grupper som man ikke så 
lett når gjennom ordinære medvirkningsprosesser. Bomiljøtilskudd, som er en ordning fra 
Husbanken i Groruddalssatsingen gis direkte til borettslagene for å utvikle bomiljøet, mener vi 
også har bidratt til stor grad av beboermakt. På Haugenstua har både Haugenstua borettslag og 
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Smedstua borettslag benyttet seg av denne ordningen. På Haugenstua har vi for øvrig erfart at 
sosiale og kulturelle tiltak har skapt større engasjement blant beboerne enn fysiske prosjekter. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 
Bydelsutvalget godkjenner sluttrapporteringen av Områdeløftet på Haugenstua, slik den 
fremkommer av vedleggene i denne sak.  
 
 
 
 
Maria Brattebakke        Signe Høeg 
Bydelsdirektør        programleder Områdeløftet 
 
 
 
 
3 vedlegg 
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Sak 3/14      Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Stovnerskogen sykehjem 07.10.13  
 
Arkivsak: 200800449 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Haraldsen Bjørn 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomitéen 13.01.14 3/14  
Eldreråd 21.01.14  
 
RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN VED STOVNERSKOGEN SYKEHJEM 
07.10.13  
 
Saksframstilling: 
Tilsynsutvalg I gjennomførte et uanmeldt tilsyn ved Stovnerskogen sykehjem den 07.10.13. 
Tilsynet hadde fokus på sykefravær ved flere av avdelingene. Dette er kommentert i 
Sykehjemsetaten sine kommentarer til tilsynet av 05.12.13 hvor det påpekes at det arbeides 
systematisk med å forbygge sykefravær.  
 
Tilsynsutvalget påpekte ingen saker til oppfølging, og bydelsdirektøren har ingen kommentarer 
til rapporten fra tilsynet. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Stovnerskogen 07.10.13 og Sykehjemsetaten sine kommentarer 
tas til orientering. 
 
 
 
 
Maria Brattebakke       Bjørn Haraldsen 
bydelsdirektør        avdelingssjef 
 
 
Vedlegg 
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Sak 4/14      Anmeldt tilsyn ved Stovnerskogen sykehjem 10.12.13  
 
Arkivsak: 200800449 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Haraldsen Bjørn 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomitéen 13.01.14 4/14  
Eldreråd 21.01.14  
 
ANMELDT TILSYN VED STOVNERSKOGEN SYKEHJEM 10.12.13  
 
Saksframstilling: 
Tilsynsutvalg I gjennomførte et anmeldt tilsyn ved Stovnerskogen sykehjem den 10.12.13. 
Utvalgets rapport er oversendt Sykehjemsetaten for eventuelle kommentarer.  
 
Sykehjemsetaten har ingen kommentarer til tilsynsutvalgets rapport, men bydelsdirektøren 
merker seg at sykehjemmet har fått ny institusjonssjef fra og med 01.01.14..  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Helse- og sosialkomiteen har gjennomgått og vurdert tilsynsutvalgets rapport og 
Sykehjemsetaten sine kommentarer fra et anmeldt tilsyn 07.12.13. 
 
 
 
 
 
Maria Brattebakke       Bjørn Haraldsen 
bydelsdirektør        avdelingssjef 
 
 
Vedlegg 
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Sak 5/14      Rapportering for bruk av trivselsmidler i 2013  
 
Arkivsak: 200500751 
Arkivkode: 125.2 
Saksbehandler: Borrebæk Elisabeth 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomitéen 13.01.14 5/14  
Eldreråd 21.01.14  
Råd for funksjonshemmede 23.01.14  
 
RAPPORTERING FOR BRUK AV TRIVSELSMIDLER I 2013  
 
Sammendrag: 
 
Bydelsutvalget vedtok i desember 2012 å tildele kr. 500 000 til trivselsmidler for enkelte 
grupper i 2013. Bydelsutvalgets vedtak var: 
 
Det settes av 500 000 kr til trivselsfremmende tiltak. Midlene fordeles mellom omsorgsboligene 
og andre botiltak, dagsentrene og de tidligere trygdeboligene i bydelen med videre. Midlene 
skal kunne brukes til kulturtiltak, utflukter eller andre tiltak som kan øke beboernes og 
brukernes livskvalitet og trivsel. Helse- og sosialkomiteen fordeler potten mellom de 
forskjellige tjenestestedene etter innstilling fra bydelsdirektøren. Det forutsettes at det er 
utstrakt brukermedvirkning når det bestemmes hva pengene skal brukes til på det enkelte 
tjenestested.  

Helse og sosialkomiteen vedtok følgende fordeling: 
 

Tjenestested Fordeling 2013 
Eldre i tidligere trygdeboliger 60 000 
Stovner senter 14 b 60 000 
  
Stovnerbakken 187 15 000 
Anna Pleymsvei 24 15 000 
Kollektiv Kringveien 15 000 
Stovner senter 16 55 000 
Solbakken 15 000 
Vestlisvingen omsorgsbolig 30 000 
Vestlisvingen avlastningsbolig 10 000 
Tangerudbakken 15 000 
Hvitveisenga 20 000 
Stigenga 55 000 
Haugenstua dagsenter 15 000 
Jesperudsenteret 20 000 
Dagsenter tilknyttet 
Hjemmetjenesten 

20 000 

Tiltak i feriene til barn i store 
barnefamilier 

80 000 

SUM 500 000 
 
 
Saksframstilling og rapportering: 
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Beboere i tidligere trygdeboliger - kr 60 000 
Bevilgningen er i hovedsak gått til fire bussturer til Sverige. To bussturer for beboerne i 
Vestlisvingen 196 og to turer hvor beboerne i Stovner Senter 14 A og Garver Ytteborgs vei 91 
har reist sammen. 

 
I tillegg er er det gått til innkjøp av materialer til dugnadsvirksomhet, nye gardiner i fellesstua 
disponert av beboerne i Stovner Senter 14 a og sommerblomster for utplanting. Midlene er 
brukt i tråd med beboernes ønsker. 
 
Stovner senter 14 B – kr. 60 000,- 
Bruk av pengene ble tatt opp i brukerråd og i beboermøtene og forslag som kom inn fra 
beboerne ble fulgt. 
 
Bruk av midlene: 
Det er blitt gjennomført turer til blant annet Sverige, Sognsvann, Drøbak, Aker brygge. I tillegg 
har en vært aktiviteter som: kino, spilt bowling og vært på restaurantbesøk. Det har blitt 
arrangert hyggelige sammenkomster i alle høytidene med god mat, blant annet et felles julebord 
hvor de fleste av beboerne møtte opp. I adventstiden er det felles kos med gløgg og 
pepperkaker hver søndag. 
Beboerne har i år også ønsket å bruke noen av pengene til fornyelse av fellesstuen, dette pågår i 
disse dager. 
 
Brukerne uttrykker stor glede over aktivitetene og setter stor pris på at de får tildelt 
trivselsmidler. Brukergruppen har generelt lite penger og det ville for de fleste ikke vært mulig 
å bekoste aktivitetene selv. I tillegg er det av stor betydning for ansatte at de kan arrangere turer 
og aktiviteter. Trivselsmidler gir økt livskvalitet for beboerne og større arbeidsglede for ansatte. 
 
Stovnerbakken 187 – kr. 15 000 
Bruken av midlene er tatt opp med brukere og pårørende. Midlene er benyttet til 
julefest/juleverksted for brukere og pårørende, dugnad, fellesmiddager og restaurantbesøk.  
 
Anna Pleyms vei 24 – kr. 15.000 
Bruken av midlene er tatt opp i brukerråd. Pengene er  benyttet til flere ulike formål som følger: 
 

• Pizza, blomster og jord på årets dugnad i mai. 
• Bevertning på grillfest for beboere, pårørende og personale i august 
• Middag på byen for beboere og personale i sommer 
• Julebord for beboere og personale 
• 2 fellesmiddager i boligen i høst 
• Bingogevinster 

 
 
 
Kringveien bofellesskap – kr. 15 000 
Pengene er brukt til å kjøpe inn 4 sykler med hjelm og lås. Disse brukes til felles turer med 
brukere og personalet. Resterende beløp ble brukt til småting for å lage felles 
aktivitetsrom/lekserom nede i Kringveien 4. Alt av møbler ble funnet gratis på internett, men 
noen småting til blomster, bilder og tepper ble kjøpt inn. I tillegg ble det kjøpt noen brettspill 
og kortstokker.  
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Brukermedvirkning har funnet sted på brukernes husmøter og i samtaler med brukerne ellers. 
Sykler har stått høyt på ønskelisten lenge, så dette var en fin mulighet til å innfri deres ønsker.  
 
Stovner senter 16 – kr. 55 000 
Bruk av midlene ble tatt opp i brukermøte. Pengene er brukt til turer, felles middager og andre 
sosiale arrangementer for beboerne.  
 
Solbakken – kr. 15 000  
Bruken av pengene tas opp med pårørende. Midlene er brukt til aktiviteter for beboerne som 
følger: 

• Helsedans 
• Sanseromsutstyr 
• Julefest 
• Grøtfest 
• Fellesmiddager og sosial hygge under helligdager 

 
 
Vestlisvingen 196 – botiltak – kr. 30 000 
Bruken av pengene er tatt opp med brukerne og i brukerråd. Pengene er brukt til å leie buss til 
ferietur til Fjellheimen, samt til julebord og fellesaktiviteter.  
 
Vestlisvingen 196 – avlastning- og barnebolig – kr. 10 000 
Pengene er brukt til musikkinstrumenter til musikkterapi, høytidskos, restaurantbesøk og små 
julegaver til de 4 som bor på barneboligplass og de som hadde avlastning i julen. Det er ikke 
brukerråd på avlastnings- og barneboligen. Midlene fordeles utfra kjennskap til beboerne 
(ansatte og foresatte) og hvordan de responderer på ulike aktiviteter.  
 
Tangerudbakken – kr. 15 000 
Brukene av midlene tas opp i møter med brukerne. Midlene er benyttet til fellesaktiviteter og 
fellesmiddager: 

• Kino 
• Konsert med Anita Skorgan   
• Felles kos og bespisning 
• Julebord 
• Bowling 
• Blender til fellesleiligheten 
• Restaurantbesøk 
• Hobbyutstyr 

 
Hvitveisenga borettslag – kr. 20 000 
Bruken av pengene er drøftet med brukere og pårørende og er brukt til fellesaktiviteter for 
beboere, samt noe utstyr til fellesleiligheten.  
 
Stigenga 19 – kr. 55 000 
Bruk av velferdsmidlene blir bestemt av brukerrådet. Det er også i 2013 prioritert sosiale 
sammenkomster med god mat, påske, 17.mai, jul, nyttår og høstfest med underholdning og 
viltgryte for beboere, dagbrukere og pårørende. Det har vært vår- og høsttur til Finnerudplassen 
i Sørkedalen, og det har vært brukt penger på formingsmateriell og avis. 20 beboere og 9 
dagbrukere har fått glede av pengene. 
 
Haugenstua dagsenter - kr. 15 000 
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Bruk av pengene tas opp i husmøter med brukerne. Pengene ble også i 2013 i hovedsak brukt til 
julebord. Resten er brukt til sommeraktiviteter med innkjøp av grillmat og øvrige matvarer.  
 
Trivselsmidler Jesperud - kr. 20 000 
I år ble det på Jesperuds husmøte bestemt at trivselsmidlene skulle brukes til Gøteborgtur med 
overnatting på hotell. Turen ble gjennomført 19.- 21.august 2013 med 23 brukere. 
Trivselsmidlene ble brukt til å sponse kostnadene til hver for å redusere egenandelen. Prisen 
inkluderte buss fram og tilbake, full pensjon alle dager, omvisning på Tjoløholm slott, samt 2 
overnattinger i dobbeltrom. 
Buss ble bestilt gjennom tidligere benyttet firma og bussjåføren som ble med var godt kjent av 
brukerne fra tidligere turer med samme firma.  
 
Avreisen gikk fra Jesperud aktivitetsenter mandag morgen med ankomst Gøteborg om 
ettermiddagen. Felles middag på hotellet mandag kveld. Tirsdag etter frokost var det tur til 
Tjoløholm slott, med omvisning og avslutning med felles lunsj der. Felles middag på hotellet 
om kvelden. Hjemreisen onsdag hadde stopp på Nordby - senteret ved grensen slik at de som 
ønsket å handle kunne gjøre det.  
 
Oppsummering: 
Disse turene betyr svært mye for alle som deltar. Mange forteller at dette er deres sommerferie 
og at sponsingen fra trivselsmidlene gjør det overkommelig økonomisk.  Gleden over å reise til 
en by, bo på hotell og gjøre ting sammen med andre oppveier opplevelsen av ensomhet. 
I år mestret flere av brukerne å ta seg en tur ut og oppdage storbyen Gøteborg på egenhånd, da 
det var pause i programmet. Dette ga dem en opplevelse av mestring, selvstendighet og frihet. 
Andre fortalte om gleden over å bo på et hotell og gå ned i resepsjonen tidlig på morgenen og 
møte en blid resepsjonist og få servert kaffe.  Gruppen evaluerte turen svært godt og alle var 
veldig fornøyde.  
 
Dagtilbud eldre – kr. 20 000 
Dagtilbudet i Vestlisvingen 96 har benyttet midlene til turer, fellesaktiviteter/-bespisning  og 
formingsmateriell i forbindelse med julen.  
 
I Garver Ytteborgsvei 91 har man brukt pengene til anskaffelse av ny grill med påfølgende 
vellykket sommerfest. 
 
Trivselsmidler store barnefamilier –tildelt  kr 80.000  
Midlene ble brukt til tiltaket «Sommer på Stovner»-et ferietilbud til familier i Bydel Stovner i 4 
uker i 2013 i regi av Stovner Frivilligsentral og Bydel Stovner. 
 
36 familier med til sammen 152 deltakere har deltatt på familieaktiviter i Oslo og omegn og i 
Bydel Stovner i løpet av 4 sommeruker sommeren 2013. Tilbudene var 2-3 dager pr uke, som 
bestod av badetur på Frognerbadet og Tøyenbadet og til Sør Odal aktivitetspark, 
sirkusaktiviteter på Nedre Fossum gård og skogsturer til Liastua.  I tillegg arrangerte vi to 
hytteturer med overnatting 2 netter på Nesodden pr gruppe.    
 
Deltakerne representerer et mangfold av kultur- og landbakgrunn og er familier bosatt i bydel 
Stovner.  De har gitt gode tilbakemeldinger på tilbudene.  De har vært positive og 
samarbeidsvillige.  Barna og ungdommene har vært glade og aktive.  Bydelen og Oslo by har 
mange aktivitetstilbud å tilby, de må bare gjøres kjent. 
Målet er at alle som ønsker det, skal kunne få et godt sommerminne som gir deltakerne 
mestring og opplevelser, gjerne ispedd nye erfaringer og ideer til å gjøre lignende på egen 
hånd. 
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Mange av deltakerne har knyttet nye bekjentskap, og har nå en større kontaktflate i nærmiljøet. 
Frivilligsentralen har blitt bedre kjent i nye brukergrupper og har fått flere unge frivillige. 
Mobiliseringsarbeidet og planleggingen er en viktig faktor for å lykkes. 
 
 
Bevilgede midler fra bydelsutvalget og midler fra Enhet for mangfold og integrering har til 
sammen dekket overnevnte tiltak. Siden midlene fra EMI ikke kan nyttes utenfor Oslo 
kommune, har bydelsutvalgets bidrag vært svært viktig for gjennomføring av utfluktene. 
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 
Helse-og sosialkomiteen tar rapportering på bruk av trivselsmidler i 2013 til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Brattebakke       Elisabeth Borrebæk 
bydelsdirektør        ass bydelsdirektør 
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Sak 6/14      Fordeling av trivselsmidler for 2014  
 
Arkivsak: 200500751 
Arkivkode: 125.2 
Saksbehandler: Borrebæk Elisabeth 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomitéen 13.01.14 6/14  
Eldreråd 21.01.14  
Råd for funksjonshemmede 23.01.14  
 
FORDELING AV TRIVSLESMIDLER FOR 2014  
 
Sammendrag: 
 
Bydelsutvalget vedtok i møte 13.12.2012 å tildele kr. 520 00 til trivselsfremmende midler for 
beboere i institusjon, samlokaliserte boliger og dagsentra. Bydelsutvalget ga helse- og 
sosialkomiteen fullmakt til å fordele midlene etter innstilling fra administrasjonen. Bydelsutvalget 
forutsetter brukermedvirkning når det gjelder disponering av midlene. Bydelsutvalgets vedtak 
lyder: 

Det settes av 520 000 kr til trivselsfremmende tiltak. Midlene fordeles mellom 
omsorgsboligene og andre botiltak, dagsentrene og de tidligere trygdeboligene i bydelen 
med videre. Midlene skal kunne brukes til kulturtiltak, utflukter eller andre tiltak som kan 
øke beboernes og brukernes livskvalitet og trivsel. Helse- og sosialkomiteen fordeler potten 
mellom de forskjellige tjenestestedene etter innstilling fra bydelsdirektøren. Det forutsettes 
at det er utstrakt brukermedvirkning når det bestemmes hva pengene skal brukes til på det 
enkelte tjenestested.  

 
Forslag til disponering av trivselsmidler for 2014: 

 
Tjenestested Antall 
 

beboere/brukere 2014 
 

Fordeling 2013 
 

Fordeling 2014 

Beboere i tidligere 
trygdeboliger 

Ca 185 60 000 70 000 

Stovner senter 14b 36 60 000 60 000 
Stovnerbakken 187 5 15 000 15 000 
Anna Pleyms vei 5 15 000 15 000 
Kollektiv Kring veien 4 (red fra 7) 15 000 10 000 
Stovner senter 16 20 55 000 55 000 
Solbakken alle 5 15 000 15 000 
Vestlisvingen omsorgs- 
bolig 

14 30 000 30 000 

Vestlisvingen 
avlastning 

9 10 000 15 000 

Tangerudbakken 7 15  000 15 000 
Hvitveisenga 11 20 000 20 000 
Stigenga 
omsorgsboliger 

20  55 000 55 000 

Haugenstua dagsenter 34 15 000 15 000 
Jesperudsenteret Ca. 200 20 000 20 000 
Dagsenter tilknyttet 
hjemmetjenesten 

Ca. 30 20 000 20 000 
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Tiltak barn i store 
barnefam 

 80 000 90 000 

SUM  500 000 520 000 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

1. Helse- og sosialkomiteen fordeler midler slik det fremkommer av forslaget. 
2. Helse- og sosialkomiteen forutsetter at det er brukermedvirkning på det enkelte 

tjenestested om hva midlene benyttes til.  
3. Helse- og sosialkomiteen ber om tilbakemelding i første møte i 2015 på bruk av 

midlene.  
 
 
 
 
 
Maria Brattebakke       Elisabeth Borrebæk 
bydelsdirektør        ass. bydelsdirektør 
 
 

 14 



 
Sak 7/14      Bydelsutvalgets tilsynsansvar. Oppfølging av Kommunerevisjonsrapport 
12/2013.  
 
Arkivsak: 200900421 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Brattebakke Maria 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomitéen 13.01.14 7/14  
Oppvekst- og kulturkomitéen 14.01.14  
Arbeidsutvalget 16.01.14  
Bydelsutvalget 30.01.14  
 
BYDELSUTVALGETS TILSYNSANSVAR. OPPFØLGING AV 
KOMMUNEREVISJONSRAPPORT 12/2013.  
 
Sammendrag: 
Det vises til tidligere saksfremlegg, (sak 104/13), hvor bydelsutvalget ber administrasjonen om 
å komme tilbake med forslag som kan styrke bydelsutvalgets tilsynsrolle i tråd med 
anbefalinger i kommunerevisjonens rapport 12/2013.  
 
Bydelsdirektøren foreslår at det innføres en ny praksis som tar utgangspunkt i de 
tjenesteområder som har stor økonomisk betydning, stor myndighetsutøvelse og høy 
tjenesterisiko. Det foreslås at områder som velges ut presenteres med fakta og analyser på en 
mer grundig måte enn praksis hittil har vært gjennom måltallsrapporteringen til helse- og 
sosialkomiteen og bydelsutvalget. 
 
Administrasjonen foreslår at sosialtjenesten og barnevernet er områder som får særskilt 
oppfølging og rapportering i 2014 og som fremlegges hhv. helse- og sosialkomiteen og 
oppvekst og kulturkomiteen på fastsatte møtetidspunkt. 
 
Rapporteringen skal fremlegges etter en mal. Drøftinger og innspill fra komiteene skal  
nedfelles i protokollen slik at bydelsutvalget kan holdes løpende orientert. 
 
Saksframstilling: 
 
Kommunerevisjonen anbefaler å utføre tilsynsarbeidet ut ifra en vurdering av : 

• Sakens vesentlighet, jo større summer som brukes på et område og jo viktigere tjenesten er for 
brukerne, desto viktigere er det med tilsyn. 

• Sakens risiko (myndighetsutøvelse, styring, tjenesteproduksjon) 
• Kjente forbedringsområder 

 
 
Dagens praksis. 
HSK får nøkkeltall hver måned på utvalgte tjenesteområder. Tallene er kun en kvantitativ rapportering, 
men kan gi et grunnlag for mer inngående drøfting/vurdering. Rapporteringen er valgt utfra kriteriet « et 
vesentlig saksområde som har stor økonomisk betydning/ stor betydning for bruker». OKK blir ikke 
forelagt nøkkeltall, men har tilsynsansvar for tunge områder som barnevernet, barnehager, 
spesialpedagogiske tiltak m.m. Heller ikke miljø – plan og samferdselskomiteen har områder som gir 
nøkkeltallrapportering.  
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Bydelsutvalget får regelmessig nøkkeltall for flere av bydelens tjenester til orientering. Disse tallene 
kommenteres og innarbeides i økonomirapporteringen.  Bydelsutvalget følger i tillegg 
tjenesteutviklingen gjennom tertialmeldingene. 
 

Ny praksis - endringer: 
 
Bydelsdirektøren foreslår at kommunerevisjonens anbefalinger følges opp ved en bedre strukturert og 
beskrivende rapportering i komiteene, og at dette begrenses til utvalgte nøkkelområder som har de tre 
kjennetegnene som nevnt over. Komiteene kan kommentere og gjennom protokollen vise at 
tilsynsoppdraget gjennomføres. 
 

1. Bydelsutvalget fastsetter i første møte etter budsjettbehandlingen (januar/februar) hvilke 
områder komiteene skal ha et særskilt tilsyn for kommende år. Årsrapportering om erfaringer 
med tilsyn skal forelegges Bydelsutvalget første møte påfølgende år.  
 

2. Saksfremlegget til komiteene må ha med utvalgte nøkkeltall og i tillegg en kort risiko – og 
sårbarhetsanalyse for spesielt utvalgt saksområde. Saksområdet foreslås fulgt et år og blant 
annet besvare følgende:  

a. a) status for måltall og prognoser  
b. b) sykefraværstall for den aktuelle tjenesten  
c. c) sårbarhetsområder for øvrig  
d. d) løpende og eventuelt forsterkende tiltak, se forslag til mal for spesielt utvalgte 

områder. 
 

3. Nøkkeltall og utvalgt oppfølgingsområde skal utarbeides og forelegges OKK og HSK. 
4. De spesielt utvalgte områdene for tettere oppfølging presenteres i aktuell komite 2 ganger pr. 

halvår.  Ansvarlig enhetsleder/avdelingssjef deltar på disse møtene i aktuell komite. 
5. Nøkkeltall for pleie- og omsorgstjenestene og NAV videreføres til HSK 
6. Nøkkeltall for barnevernet overføres fra HSK til OKK 
7. Nøkkeltall for barnehagene fastsettes etter forslag fra administrasjonen og følges opp i OKK 

(nytt) 
8. Nøkkeltall for helsestasjonen fastsettes etter forslag fra administrasjonen og følges opp i 

HSK(nytt) 
9. Nøkkeltalloversikten til BU i hvert møte avvikles. 

I 2014 foreslås at BU ber om at HSK spesielt følger opp sosialtjenesten, og at OKK spesielt 
følger opp barnevernet.  
 
Mal for protokoll – rapportering 
Det foreslås egen mal for rapportering som en del av saksfremlegget til komiteene. Det bør 
også være mer utfyllende protokoll slik at det er tydelig hva komiteen har vurdert og 
kommentert. I dag er protokollen stort sett « HSK tar nøkkeltallene til orientering. Vedlagt 
ligger forslag til mal. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

1. Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til oppfølging av 
bydelsutvalgets tilsynsansvar, slik det fremgår av saken. 
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2. Bydelsutvalget fastsetter årlig i første møte etter at budsjett er vedtatt hvilke 
områder som skal ha et særskilt tilsyn i komiteene. 

3. Bydelsutvalget forelegges protokoller fra komiteens tilsyn  og årsrapport i første 
møte påfølgende år. 

4. Bydelsutvalget vedtar at HSK og OKK i 2014 har et spesielt tilsyn med  Stovner 
NAV og Stovner barnevern. 

5. Bydelsutvalget tar til etterretning at nøkkeltallsoversikt til bydelsutvalgets møter 
utgår fra og med 2014. 

 
 
Maria Brattebakke 
Bydelsdirektør 
 
 
 
Vedlegg: Mal for saksfremlegg og rapportering 
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Sak 8/14      Orienteringssaker  
 
Arkivsak: 201400008 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomitéen 13.01.14 8/14  
 
ORIENTERINGSSAKER  
 
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Helse- og sosialkomiteen tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
Madelene Stolpe 
spesialkonsulent 
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Sak 9/14      Eventuelt  
 
Arkivsak: 201400009 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomitéen 13.01.14 9/14  
 
EVENTUELT  
 
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
X 
 
 
 
Madelene Stolpe 
spesialkonsulent 
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 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 10/13 

 
 
Møte: Helse- og sosialkomitéen  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossums vei 30, inng. B  

Møtetid: Mandag 25. november 2013 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Tore Ludt (SV)  
   
Tilstede: Pia Cathrine Sandberg (A), Athithan 

Kumarasamy (A), Ingelin Kristin Nord (H), 
Grete Andberg (A), Hege Nålsund (V), Jan 
Arild Linja (F) 

 

   
Forfall: Ingen  
   
   
   
I tillegg møtte: Enhetsleder Jorunn Opsahl, økonomisjef 

Winnie Bolstad, prosjektleder Vivian Abbi 
Johnsen, prosjektkoordinator Andreas 
Behring, spesialkonsulent Bente Bjerkebro 

 

   
Møtesekretær: Elisabeth Borrebæk  
 
Åpent kvarter. Det var 3 personer tilstede. Randi Wærner Eriksen (Aker sykehus venner) ba 
om støtte til krav om å få tilbake Aker sykehus som lokalsykehus for Groruddalen, og 
overleverte skriftlig krav om dette samt kopi av interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til helse- og 
omsorgsministeren. 
 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 76 /13  Protokoll fra HSK-møte 28.10.2013 
Sak 77 /13  Områdeløft Stovner sentrum - programplan 2014 
Sak 78 /13  Forslag til budsjett og årsplan 2014 for Bydel Stovner 
Sak 79 /13  Boligsosialt utviklingsprogram - aktivitetsplan for 2014 
Sak 80 /13  Søknad om skjenkebevilling fra Terrassen cafe - Stovner senter 3 
Sak 81 /13  Seniorveiledning i Bydel Stovner 2013 
Sak 82 /13  Forslag til møteplan 2014 

 
 



Sak 83 /13  Nøkkeltall pr oktober 2013 
Sak 84 /13  Orienteringssaker 
Sak 85 /13  Eventuelt 
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Sak 76 /13  Protokoll fra HSK-møte 28.10.2013 
 
Til sak 73/13: Oppfølging av utvikling av sosialhjelpen flyttes til neste møte 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 28.10.13 godkjennes med overnevnte 
kommentar. 
 
 
Sak 77 /13  Områdeløft Stovner sentrum - programplan 2014 
 
Programkoordinator Andreas Behring la frem saken. Flere prosjekter er startet opp, og flere 
starter i 2014. Som grunnlag for valg av prosjekt har bydelen blant annet de to 
forskningsrapportene som er utarbeidet og tidligere gjennomgått for politikerne. Videre er 
brukermedvirkning vektlagt og ivaretatt/ivaretas i de ulike prosjektene. Overordnet mål er 
videreført, mens de konkrete målene er justert. Folkehelseperspektivet er vurdert og tatt inn i 
flere av prosjektene. 
 
Vedtak (enstemmig) 

1. Helse- og sosialkomiteen anbefaler bydelsutvalget å godkjenne forslag til 
programplan for områdeløft Stovner sentrum 2014 slik den fremkommer av vedlegget 
i denne sak. 

 
 
Sak 78 /13  Forslag til budsjett og årsplan 2014 for Bydel Stovner 
 
Økonomisjef Winnie Bolstad redegjorde for budsjettforslaget og tilleggsinnstillingen. 
Administrasjonen opplyste at forslaget innenfor helse- og omsorgsfeltet ivaretar kjent behov 
for tjenestene. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar administrasjonens informasjon til orientering. 
 
 
Sak 79 /13  Boligsosialt utviklingsprogram - aktivitetsplan for 2014 
 
Prosjektleder Vivian Abbi Johnsen orienterte om aktivitetsplanen for 2014. Metodebok for 
boligfremskaffelse snart vil være ferdig. Boken vil være til nytte for både tjenesteapparatet og 
boligsøkere. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen  anbefaler bydelsutvalget å vedta Aktivitetsplan for boligsosialt 
utviklingsprogram for 2014 for Bydel Stovner. 
 
 
 
 
Sak 80 /13  Søknad om skjenkebevilling fra Terrassen cafe - Stovner senter 3 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen anbefaler Stovner bydelsutvalg å  anbefale at følgende virksomhet 
får serverings- og skjenkebevilling: 
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Stedets navn Terrassen cafe 
Adresse Stovner senter 3, 0985 Oslo 
Bevillingssøker/driftsselskap Smaken AS 
Organisasjonsnummer 812322052 
 
Anbefaling gis i tråd med søknad som innebærer åpningstid inne til kl 0100 og skjenketid inne 
til kl 0030. 
 
 
Sak 81 /13  Seniorveiledning i Bydel Stovner 2013 
 
Spesialkonsulent Bente Bjerkebro orienterte fra arbeidet som seniorkonsulent.  
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse og sosialkomiteen tar informasjonen om seniorkonsulentenes arbeid til orientering. 
 
 
 
Sak 82 /13  Forslag til møteplan 2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Administrasjonens forslag til møteplan for 2014 vedtas. 
 
 
Sak 83 /13  Nøkkeltall pr oktober 2013 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomitéen tar nøkkeltallene til orientering 
 
 
Sak 84 /13  Orienteringssaker 
 

1 Enhetsleder Jorunn Opsahl orienterte om bakgrunnen for oppslag sist uke i 
Dagsavisen. Fylkesmannen har hatt tilsyn med skolehelsetjenesten i 3 bydeler. Bydel 
Stovner har fått et avvik som omhandler at man ikke følger Veilederen når det gjelder 
hjemmebesøk til familier med nyfødte, men har valgt å ha nyfødtsamtaler på 
helsestasjonen. Nyfødtsamtalene er opplevet positivt av mødrene, og det har vært 
hjemmebesøk i tillegg der det har vært aktuelt. Bydelen tar imidlertid Fylkesmannens 
tilbakemelding til etterretning og vil innføre hjemmebesøk så snart man har 
reorganisert dagens tilbud. 

2. Demensplan for bydelen kommer til komiteen tidlig i 2014 
3. Administrasjonen har hatt besøk av Endre Sandvik som er ny kommunaldirektør fra 

2014 
4. Administrasjonen har vært i møte med Sykehjemsetaten angående valg av 

korttidssykehjem. Det skal være minst et korttidssykehjem i hver sektor. Foreløpig er 
ikke noe sykehjem valgt ut. 

 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar informasjonen til orientering. 
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Sak 85 /13  Eventuelt 

a)  Athithan Kumarasamy (A) tok opp muligheten for at eldre ungdom som ikke hadde 
vært inne i ordningen med intensiv svømmeopplæring i 4.klasse også skulle kunne 
lære å svømme.  

 
Vedtak (enstemmig) 
Saken oversendes OKK. 
 
 
 
Dokumenter omdelt i møtet: 

• Søknad om skjenkebevilling fra Terrassen cafe, Stovner senter 3 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 20.40 

 
 
 
 
Tore Ludt        Elisabeth Borrebæk 
leder         ass.bydelsdirektør 
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Rapportering til politisk ledelse fra Bydel Stovners avsluttede Områdeløft på Haugenstua 
 
 

1. På hvilken måte og i hvilken grad har områdeløftet bidratt til å styrke de aktuelle 
områdene? 

Det ble i alt gjennomført 32 prosjekter i Områdeløftet på Haugenstua. Prosjektene har vært 

både av fysisk og sosial karakter. Vi ser en høy grad av prosjektgjennomføring i henhold til 

planene som ble lagt.  

 

Områdeløftets resultatmål, som er de konkrete leveransene ved programslutt, er i stor grad 

nådd. Alle de fysiske prosjektene som inngikk i Områdeløftets planer, er blitt gjennomført eller 

er under etablering. To av de viktigste fysiske tiltakene er oppgradering av Haugenstua torg og 

etableringen av Verdenshuset Haugenstua (Haugenstua scene). Det er etablert parker og kunst 

flere steder slik som Rommensletta skulpturpark og Smedstuaparken. Kunstverket Storstua, 

som er en møteplass midt i Haugenstua borettslag, har blitt et identitetsskapende landemerke 

for området, og er også blitt kåret til verden største lampe av Guinness rekorder. Et større 

gatebelysningsprosjekt er bygget, og tilbudene på Motorsenteret og skatehallen har blitt 

videreutviklet. Det som gjenstår når Områdeløftet avsluttes, er ferdigstilling av «Bygger`n», et 

prosjekt der Bymiljøetaten er ansvarlig. Anleggsarbeidene startet opp i 2013.  I tillegg gjenstår 

beplantning på Haugenstua torg med OBOS Forretningsbygg som ansvarlig. Ut over dette er 

alle de fysiske tiltakene som inngår i Områdeløftets resultatmål gjennomført.  

 

Områdeløftet har også hatt konkrete mål om bruken av møteplasser.  Haugenstua scene, som nå 

kalles Verdenshuset Haugenstua, er tatt i bruk av et mangfold av befolkningen og har 

aktivitetstilbud alle dager i uka. Her er det også etablert en privatdrevet kafe som er 

samlokalisert med et nytt servicepunkt for befolkningen, som erstatter en del av funksjonene til 

det tidligere Nærmiljøsenteret. Besøksmålet som var på 56 000 er nådd med god margin, og 

registreringer høsten 2013 tilsier rundt 90 000 besøk i året. De registrerte besøkstallene i 2013 

for skatehallen og skateparken er i overkant av målsettingen på 40 000 besøkende.  

 

Vi har også arbeidet for å få etablert foreninger og nettverk som skal ivareta beboernes 

interesser i området og fremmer en positiv utvikling av Haugenstua i framtiden. Her har 

Områdeløftet tatt initiativ til å etablere en velforening uten at dette ga resultat. Det er etablert et 

brukerstyre for Verdenshuset Haugenstua, der foreningene som bruker huset deltar aktivt, 

kommer med innspill og blir informert om hva som skjer i nærmiljøet. På denne måten vil folk 

som engasjerer seg i aktivitetene på Verdenshuset også være med på å forme lokalmiljøet. 

I Områdeløftperioden har vi gjennomført en rekke kulturarrangementer på Haugenstua. Bydel 

Stovner har også inngått en partnerskapsavtale med Stiftelsen Stig gård, som har til hensikt å 

stimulere til økt aktivitetstilbud og videreføre og videreutvikle lokale kulturarrangementer. 
 

Områdeløftet har lagt grunnlag for at det kan fattes vedtak om å bygge nytt Motorsenter og 

skatehall på Haugenstua. Dette regnes som et nøkkelprosjekt for stedsutviklingen og 

omdømmebygging på Haugenstua i nær framtid. Bystyret vedtok i sak 184/2013 

(Områdeprogrammet for Haugenstua og Nedre Rommen), at prosjektet Haugenhallen blir 

videreført.  Likeledes vedtok Bystyret i sak 154/2013 (kommunedelplan for Alna miljøpark) at 

det tillates idrettsanlegg/hall for skating på tomt i Alna miljøpark. Grunnlag for vedtak om 

finansiering og bygging av Haugenhallen i Alna miljøpark, er gitt gjennom Bydel Stovners 

utarbeidelse av en konseptvalgsutredning, som ble oversendt til Byrådsavdelingen i 2013.  
 

Til sammen forventer vi at tiltakene som er gjennomført i Områdeløftet på Haugenstua vil 

kunne bidra positivt til framtidig stedsutvikling og omdømmebygging. Men det er vanskelig å 

si noe sikkert om hvilke konkrete effekter satsingen vil gi, da dette forutsetter nærmere 

undersøkelser etter at satsingen er over. 



 

 
2. Hvilken betydning har tverrsektorielt samarbeid hatt for områdeløftarbeidet? 

Områdeløft kjennetegnes ved at det er helhetlig satsing innenfor et geografisk avgrenset 

område. I et slikt arbeid må det tilstrebes bred kunnskap og kompetanse innenfor en rekke 

fagområder. Områdeløft forutsetter derfor stor grad av tverrsektorielt samarbeid. 

 

En rekke interessenter har virkemidler og makt til å påvirke utviklingen på Haugenstua, men 

ikke alle interessentene har interesse eller egennytte av å bidra i lokalsamfunnsutviklingen. En 

viktig del av Bydelens arbeid har derfor vært å kartlegge hvilke interessenter som har interesse 

av å bidra, og konsentrere innsatsen mot disse interessentene. For å oppnå en fruktbar 

samarbeidsrelasjon, har Områdeløftet søkt å skape vinn–vinn situasjoner og inngått en rekke 

skriftlige samarbeidsavtaler med andre aktører om å gjennomføre tiltak på Haugenstua, slik 

som Bymiljøetaten, Kulturetaten, Haugenstua borettslag og OBOS Forretningsbygg AS. 

Bydelens strategi har vært at detaljplanlegging/prosjektering og anleggsprosjekter så langt som 

mulig skal gjennomføres av ansvarlige aktører, mens Bydelens rolle har vært å kartlegge 

behov, utarbeide strategier, gjennomføre forstudier og å medvirke med befolkningen. Bydelen 

har mye lokalkunnskap som vi kan gi til våre samarbeidspartnere. I tillegg har vi aktivt bidratt 

til å skaffe finansiering.   

 

Viktige eksterne samarbeidspartnere som deltok i Områdeløftets prosjektgruppe var 

borettslagene, Stig skole, bydelspolitikere, ressurspersoner (beboere og lokale organisasjoner), 

Husbanken og Idrettens samarbeidsutvalg.  I tillegg har Bymiljøetaten, Kulturetaten, Plan- og 

bygningsetaten, OBOS Forretningsbygg as, Hafslund Nett, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og 

Omsorgsbygg Oslo KF vært viktige samarbeidspartnere for prosjekter som er gjennomført. 
 

3. Hva har bydelen lært av arbeidet med områdeløft og hva vil dere ta med videre? 

Gjennom Områdeløftet på Haugenstua, har Bydel Stovner skaffet seg erfaring i å sitte i 

førersetet i utviklingen av lokalsamfunnet Haugenstua. Et faglig godt kunnskapsgrunnlag og 

ikke minst tilgangen til midler fra Husbanken, har bidratt til at Bydelen har vært en interessant 

samarbeidspartner for flere. Selv om Områdeløftet avsluttes i 2013, har Bydelen fortsatt en 

viktig rolle å spille i lokalsamfunnet. Haugenstua kjennetegnes ved at stedet har få talsmenn, og 

selv om deltakelse i frivillig arbeid, organisasjonslivet og aktivitetsnivået er økende, er det 

fortsatt ingen velforeninger eller andre nettverk som ivaretar et helhetlig lokalsamfunns-

perspektiv.  
 

Bydelen har lagt stor vekt på forankring i linjeorganisasjonen og å bruke ansatte som 

prosjektledere og prosjektmedarbeidere. Dette forventes å ha betydning for videreføring av 

tiltak når Områdeløftet er over. Vi har gjennomført 2 seminarer med ansatte for å utvikle en 

strategi for bærekraftige Haugenstua etter at Områdeløftet er avsluttet.  I 2012 startet vi opp en 

prosess for bærekraftige Haugenstua 2014, der vi konkluderte med at Verdenshuset Haugenstua 

(Haugenstua scene) skal være et flerbrukshus for alle og motor i det videre lokalsamfunnet. 

Med flerbruk tenker en både interne og eksterne brukere, og vi har åpnet opp for at befolkning, 

lag og foreninger kan være med i utviklingen av huset og bidra til å forme nærmiljøet. I 2013 

var det over 20 organisasjoner som brukte Verdenshuset Haugenstua på jevnlig basis. Bydelen 

har forsterket ungdomstilbudene på Haugenstua, gjennom å flytte ungdomstiltaket Planet fra 

Vestli til Haugenstua i 2012.  

 

På seminaret i 2013 ble det gitt innføring i metoder for å fremme «empowerment» i kontakt 

med befolkningen og hvordan ansatte kan ta et bredere lokalsamfunnsansvar enn det som 

normalt faller inn under tjenestenes ansvar. 

 



På Verdenshuset Haugenstua er det også utviklet nye tjenester i Bydelens regi, slik som 

Stovner Frisklivs- og mestringssenter.  Dette er Norges første Frisklivs- og mestringssenter mot 

en flerkulturell befolkning og Oslo første frisklivssentral. I tillegg til tilbudet som gis til 

befolkningen gjennom bruk av frisklivsresept, har senteret aktivt bidratt i områdeløftarbeidet og 

er en viktig samarbeidspartner i utviklingen av Verdenshuset, lokalmiljøet og frivilligheten. I 

2013 fikk Bydelen Oslo kommunes Seniorpris, for et nytenkende tilbud for eldre på 

Verdenshuset, såkalt «Balansekunst», som er kombinert kurs og rehabilitering for eldre.  

 

Et resultat av Områdeløftet mener vi er at Bydelens ansatte og Bydelen som organisasjon har 

blitt utfordret til å ta mer helhetlig samfunnsansvar og således fått erfaring i å samarbeide på 

tvers av sektorer og tjenester. Nye samarbeidsrelasjoner internt i Bydelen og mellom Bydelen, 

frivillige, offentlige etater og privat næringsliv, har bidratt til å utvikle nye tilbud for 

befolkningen, som er eksempler på tjenesteinnovasjon.   
 

4. Hvilke anbefalinger kan bydelen gi før igangsetting av nye områdebaserte innsatser? 

Et suksesskrierie er langsiktighet i områdeløftsatsingen og tilstrekkelig finansiering som gjør 

det interessant for andre å samarbeide med Områdeløftet om gjennomføring av tiltak.   

Det er også viktig å skaffe seg et godt og faktapreget kunnskapsgrunnlag, og bruke denne 

kunnskapen til avgrensing av satsingsområdet og til å sette mål og strategier for arbeidet.  

Bydel Stovner har gode erfaringer i å gjennomføre kvalitative og kvantitative undersøkelser i 

befolkningen (i nevnte rekkefølge).  

 

Forankring, samarbeid og inngåelse av partnerskap med ulike aktører er sentralt i en 

tverrsektoriell satsing. Bydel Stovner har gjennomført interessentkartlegging og valgt ut de 

viktigste interessentene som vi burde samarbeide med for å nå ønskete mål. Samarbeidet med 

interessentene kan skje i avgrensete saker eller ved å invitere til mer generell deltakelse i 

styringsgruppe eller referansegruppe. På Haugenstua har vi hatt en referansegruppe som har 

bestått av viktige aktører med interesse av å følge programarbeidet over tid. Styringsgrupper 

med eksterne har vi kun etablert for store prosjekter. Vi har også god erfaring med å bruke 

bydelsutvalget og lokalpolitiske utvalg og komiteer for å sikre forankring av områdeløft-

arbeidet. 
 

Medvirkning med beboere og utvikling av lokale organisasjoner, ledere og ildsjeler er ansett 

som en viktig strategi for å få til varige endringer og et mer bærekraftig lokalt engasjement. 

Høy grad av medvirkning i levekårsutsatte områder er viktig fordi delegering av makt bidrar til 

økt engasjementet, sosial mobilisering og demokratibygging blant beboerne. Mange fysiske 

prosjekter på offentlig grunn, er ikke egnet for høy grad av beboermakt. Bomiljøtilskudd til et 

borettslag derimot, kan gjennomføres med høy grad av medvirkning, og dermed bidra til lokal 

kompetanseutvikling og sosial mobilisering. Parsellhageprosjektet er et eksempel på et annet 

prosjekt der Bydel Stovner oppnådde høy grad av medvirkning, demokratibygging og sosial 

mobilisering blant grupper som man ikke så lett når gjennom ordinære medvirkningsprosesser. 

På Haugenstua har vi erfart at sosiale og kulturelle tiltak har skapt større engasjement blant 

beboerne enn fysiske prosjekter.  

 

Å etablere et fysisk nærvær i lokalsamfunnet, gjennom f.eks. et nærmiljøsenter, har vært viktig 

for å kunne møte befolkningen. Slike lokaler har også vært etterspurt av lokale lag og 

organisasjoner. Vår erfaringer er at det er mer bærekraftig og mindre ressurskrevende å 

samarbeide med lag og foreninger enn med enkeltpersoner.  Empowerment eller myndiggjøring 

har vært en viktig grunntanke som har ligget bak mye av kontakten med befolkningen og 

frivillige. Det har handlet om å gi folk rom til å komme frem til ønsker, løsninger og mål på 

egenhånd, få anledning til å gjennomføre disse og siden også høste anerkjennelse for det. 

Områdeløftet har bidratt til kompetanseutvikling av lag og foreninger gjennom kursing og 

veiledning. 
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I denne sluttrapporten oppsummerer Bydel Stovner 
erfaringene fra Områdeløftet på Haugenstua som pågikk 
i perioden 2007-2013.  Rapporten formidler de viktigste 
læringspunktene og resultatene fra satsingen sett ut fra 
perspektivet til de som deltok og hadde ansvar i program-
arbeidet.

Rapporten er skrevet av prosjektmedarbeider Birgitte 
Tørnby og programleder Signe Høeg. Birgitte Tørnby har 
også stått for rapportens grafiske design. Bydelens ansat-
te i «Team Haugenstua» har gitt nyttige innspill. 

Områdeløftet på Haugenstua hadde ikke vært mulig å 
gjennomføre uten mange gode samarbeidspartnere. Vi 
vil særlig rette en takk til alle ressurspersonene som på 
frivillig basis har stilt opp på møtene i «Prosjektgruppa». 
For å få forankret arbeidet lokalt, har borettslagene vært 
uvurderlige samarbeidspartnere. Tokerud servicesentral 
har hjulpet oss med å holde beboerne informert gjennom 
nyhetsbrev som de har delt ut i postkassene. 

Nærmiljøsenteret som ble etablert ved oppstarten av sat-
singen, har vært Områdeløftets hjerte og hjerne. Her har 
Bydelen møtt et mangfold av befolkningen og sam- 
arbeidet med frivillige lag og organisasjoner. Mange gode 
ideer og forslag til tiltak har kommet fra beboerne selv 
gjennom møter på Nærmiljøsenteret. Størst engasjement 
har vi opplevd i kunstprosjektet Storstua og i de sosiale og 
kulturelle tiltakene. Takk til alle som har latt seg engasjere.  

For å gjennomføre større fysiske prosjekter har vi vært av-
hengige av profesjonelle aktører. Vi vil særlig trekke frem 
Bymiljøetaten, Kulturetaten, og OBOS Forretningsbygg 
som har gjennomført store prosjekter. Plan- og bygnings- 
etatens har vært en viktig samarbeidspartner i plan- 
prosessene.

Uten finansiering og faglig bistand hadde ikke Område-
løftet på Haugenstua latt seg gjennomføre. Derfor vil vi til 
slutt rette en stor takk til Husbanken og Oslo kommunes 
Plankontor for Groruddalen, for finansiering og faglig opp-
følging i områdesatsingen.

Oslo, desember 2013

Maria Brattebakke
bydelsdirektør

FORORD: 
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SAMMENDRAG: 
Denne rapporten sammenfatter 
og presentere noen av de erfarin-
gene som Bydel Stovner har  gjort 
i forbindelse med Områdeløftet på 
Haugenstua. 

I det første kapittelet gir vi en intro-
duksjon av Groruddalssatsingen og 
områdeløft som metode. Områdeløft 
er en helhetlig satsing innenfor et 
geografisk avgrenset område, og 
Områdeløftet på Haugenstua pågikk i 
perioden fra 2007-2013.  
 
Husbanken har vært satsingens  
hovedfinansieringskilde, og det er  
inngått avtale mellom Bydel Stovner 
og Husbanken om satsingens ram-
mer og innhold. Bydel Stovner har 
utarbeidet årlige handlingsplaner, 
som er vedtatt av Stovner bydels- 
utvalg, og som utgjør grunnlag for 
søknad om tilskudd fra Husbanken. 
 
Tiltakene som er blitt gjennomført på 
Haugenstua kan ikke forstås uavhen-
gig av områdets fysiske, historiske og 
sosiale kontekst, og dette blir også 
beskrevet i det første kapittelet. 

Det andre kapittelet tar for seg pro-
grammets mål og strategier.Vi  
presenterer målstrukturen med  
effektmål og resultatmål som har hatt 
til hensikt å styre innsatsen i ønsket 
retning. Det overordende målet har 
vært å bidra til å styrke lokal steds-
identitet, tilhørighet og omdømme 
på Haugenstua og fremme økt 
deltakelse fra befolkningen i sam-
funnsutviklingen. 

I en områdesatsing er vi avhengig av 

kunnskap om stedet og befolkningen 
for å sette i gang prosjekter og tiltak 
som er relevante og riktige for områ-
det. I det tredje kapittelet gjør vi rede 
for kunnskapsgrunnlaget som ligger 
til grunn. Det er blitt gjennomført 
både en sosiokulturell stedsanalyse, 
en fysisk stedsanalyse og en survey 
i befolkningen. Resultatene fra dette 
har vært nyttige i forhold til utforming 
og prioritering av tiltak. Et hovedfunn 
i undersøkelsene er at folk synes å 
trives på Haugenstua, men at områ-
det også har utfordringer knyttet til 
barriereskapende infrastruktur (veier, 
jernbane og høyspent), et nedslitt 
sentrumsområde og demografiske 
endringer. 

Resultatene av Områdeløftet på 
Haugenstua presenteres i kapittel 
fire. Det ble i alt gjennomført 32 
prosjekter. To av de viktigste pros-
jektene i regi av områdesatsingen er 
oppgradering av Haugenstua torg og 
etableringen av Verdenshuset  
Haugenstua (Haugenstua scene). 
Det er etablert parker og kunst 
flere steder slik som Rommensletta 
skulpturpark og Smedstuaparken. 
Kunstverket Storstua, som er en 
møteplass midt i Haugenstua bo-
rettslag, har blitt et identitetsskap-
ende landemerke for området, og 
er også blitt kåret til verdens største 
lampe av Guinness rekorder.  
Borettslagene har gjennomført 
betydelige oppgraderinger av sine 
uteområder med bomiljøtilskudd fra 
Husbanken. Et større gate-
belysningsprosjekt er bygget, og 
tilbudene på Motorsenteret og skate-
hallen har blitt videreutviklet. 

I tillegg til dette har det blitt gjen-
nomført to store byggeprosjekter i 
Groruddalssatsingen i regi av andre. 
Jernbaneverket rustet opp Haugen-
stua holdeplass og Friluftsetaten 
bygget Haugenporten  og dam/
bekkeåpning i Alna miljøpark. I 2013 
startet Friluftsetaten etableringen av 
Bygger’n aktivitets- og rasteplass. 

Områdeløftarbeidet skal gjennom-
føres med medvirkning og lokal 
forankring. Erfaringene fra dette 
drøftes i kapittel 5. Gjennom satsin-
gen ser vi at det er blitt skapt et økt 
lokalt engasjement som vises i antall 
som deltar i frivillig arbeid og i lokale 
organisasjoner. Bydelen har lagt vekt 
på å fremme empowerment i møte 
med befolkningen, frivillige lag og  
organisasjoner. Verdenshuset 
Haugenstua hadde høsten 2013 
1800 besøk per uke i en periode der 
lokalene også har blitt bygget om. 
Motorsenteret og skatehallen har 
over 40 000 besøk i året.  
 
Erfaringene er at sosiale og kultur-
elle tiltak på Haugenstua har skapt 
størst engasjement blant beboerne. 
Parsellhageprosjektet er et eksempel 
på hvordan man kan oppnå høy grad 
av medvirkning, demokratibygging 
og sosial mobilisering blant grupper 
som man ikke så lett når gjennom 
ordinære medvirkningsprosesser.

Prosjektene i Områdeløftet hadde 
ikke kunnet la seg gjennomføre uten 
et forpliktende samarbeid med andre 
aktører. Særlig viktige sam- 
arbeidspartnere har vært Bymiljø- 
etaten, Kulturetaten og OBOS Forret-
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ningsbygg. Bydelens erfaringer som 
lokalsamfunnsutvikler og  
samarbeidspartner med andre  
aktører er temaet i kapittel seks. 

I kapittel syv presenteres noen 
avsluttende og reflekterende betrakt-
ninger rundt arbeidet med  
Områdeløftet på Haugenstua.   
Haugenstua er et sted der det 
de siste 30 årene ikke har skjedd 
store investeringer.  Gjennom 
Områdeløftets prosjekter og andre 
Groruddalsprosjekter, er det gjen-
nomført betydelige investeringer i 
lokalsamfunnet.   
 
Vi ser en høy grad av prosjektgjen-
nomføring og måloppnåelse i  
henhold til målene som ble vedtatt i 
handlingsplanene. Alle prosjektene 
i Områdeløftet er blitt gjennomført 
eller er under gjennomføring. Om-
rådeløftet har skapt fine og nye 

møteplasser og en del «gamle» 
møteplasser er blitt rustet opp. 
Besøkstallene på Verdenshuset og 
skatehallen er mye høyere enn for-
ventet for noen år siden.  Møteplass-
ene vil leve videre etter at satsingen 
er avsluttet, og befolkningen vil i lang 
tid fremover ha glede av disse. For 
alle fysiske tiltak som er etablert og 
tilbud som drives når Områdeløftet 
avsluttes, er det definert hvem som 
har ansvar for videre drift. 

For å lykkes i det langsiktige omdøm-
mearbeidet for Haugenstua, forut-
settes det vilje fra mange aktører til 
å investere i kvalitetsmessige gode 
og bærekraftige prosjekter i områ-
det.  Fortsatt mangler Haugenstua 
en slagkraftig forening eller nettverk 
som kan være talsmenn for områ-
det. Verdenshuset Haugenstua er 
derfor tiltenkt rollen som motoren 
i lokalsamfunnsutviklingen. Det er 

etablert et brukerstyre, der forenin-
gene som bruker huset deltar aktivt, 
kommer med innspill og blir informert 
om hva som skjer i nærmiljøet. På 
denne måten vil folk som engasjerer 
seg i aktivitetene på Verdenshuset, 
også være med på å forme  
lokalsamfunnet.



6

1. BAKGRUNN
I det første kapittelet presenterer vi Haugenstua som område og kommer 
med en kort introduksjon om hva Groruddalsatsingen og Områdeløft er.

 
1.1 HAUGENSTUA SOM BOSTED
Haugenstua ligger i Bydel Stovner, 
nordøst i Oslo. Fram til 1965 var 
Haugenstua preget av jordbruksland-
skap med spredte gårder, åkre, enger 
og bekkedrag og noen skogkledde 
koller (Bydel Stovner/Byantikvaren, 
2010). Stedet ligger ved jernbanen 
(hovedbanen) som ble utbygd i 1854. 
Utbyggingen av Haugenstua var en 
del av etterkrigstidens store boligut-
bygginger i Oslo, som ble satt i gang 
for å svare på denne tidens lange 
boligkøer. Oslo kommune vedtok i 
starten av 60-årene en større utbyg-
ging i Stovner bydel, Tokerudplanen, 
som også omfattet Haugenstua. 
Frem til 1960 var det fortsatt store 
jordbruksarealer på Stovner, men 
som følge av den nye planen ble 
jordbruksarealene ekspropriert og 

utbyggingen av Haugenstua startet. 
Haugenstua borettslag var først ute 
med byggestart i 1966, og innflyt-
ting i 67-68 (Drangsland, Fuglseth, 
& Hidle, 2009). Det er fortsatt noen 
enkelthus som forteller om tidligere 
tider før området ble utbygd som 
drabantby. Blant annet har stedet en 
banevokterbolig fra jernbanens første 
tid og noen bevarte gårdsbygninger. 
Oldtidsveien gang- og sykkelvei, har 
status som pilegrimsvei fra middelal-
deren og går gjennom området i syd 
– nordlig retning. 

Haugenstuas utvikling skjøt fart på 
slutten av 60-tallet og begynnelsen 
av 70-tallet. Stedet er i dag kjenne-
tegnet ved et lite senter omgitt av 
tidstypisk blokkbebyggelse, store 
grøntområder og trafikkseparert 

veisystem (adskilte gangveier og kjø-
reveier). Beboerne bor hovedsakelig 
i tre OBOS borettslag. Området er 
todelt med blokkbebyggelse i østlige 
og nordlige deler og med en rekke 
servicefunksjoner og nærings- 
områder i vest. 

Delbydel Haugenstua har til sammen 
1695 boliger (2001) som hovedsake-
lig er blokkleiligheter. Boligmassen 
har både små og store leiligheter. 
I innsatsområdet er det tre boretts-
lag (OBOS) med 1290 boenheter: 
Haugenstua borettslag (1968) med 
880 leiligheter, Smedstua boretts-
lag (1969) med 327 leiligheter og 
Smedvollen borettslag (1979) med 
80 leiligheter. Blokkene er omkranset 
av store, grønne, bilfrie arealer med 
gangveier til Haugenstua torg og 
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togstasjonen. Det er mange lekeplas-
ser og ulike møteplasser i området. 
Haugenstua har flere barnehager, 
barneskole og ungdomsskole. 

Områdeløftet på Haugenstua har ca. 
3500 innbyggere. I området er det 
levekårsutfordringer knyttet til inntekt, 
utdannelse og sysselsetting, trang-
boddhet og helse (Nadim, M. 2008). 
Andelen med ikke vestlig bakgrunn 
er økende og utgjorde 61 prosent i 
2011. Andelen barn og unge er 28 
prosent (Guttu, Havnen, & Koppen, 
2008). 

1.2 INFRASTRUKTUR 
Området er sterkt preget av infra-
struktur for samferdsel, og andelen 
av befolkningen som er plaget av 
trafikkstøy er over bygjennomsnittet. 

Innsatsområdet er todelt med bolig-
områder i østlige og nordlige deler, 
og med en rekke servicefunksjoner 
og næringsområder i områdets 
vestlige del. Jernbanen ligger som 
en barriere mot boligområdene i sør.  
Østre Aker vei (30 000 kjøretøy per 
døgn) skjærer gjennom området i 
øst-vestlig retning og skaper  
barrierevirkninger for myke trafikanter 
som må bruke underganger eller en 
broforbindelse for å passere veien. 
Dette skaper utfordringer i forhold til 
kommunikasjon internt i området og 
støy og forurensning. 

Haugenstua har gode kommunikasjo-
ner med 14 minutter til Oslo sentrum 
fra Haugenstua stasjon. Denne 
stasjonen er en av landets mest tra-
fikkerte holdeplasser med i underkant 

av en million reisende til og fra årlig. 
Det er gode veiforbindelser med 
Østre Aker vei sørover mot Økern og 
Oslo sentrum, og østover mot E6 og 
Lørenskog. 

Haugenstua er et område hvor det 
i de siste 30 årene ikke har skjedd 
store investeringer og nybygging. I 
denne situasjonen er det viktig at det 
offentlige er til stede i området og ak-
tive i utviklingen av områdets kvalite-
ter. En usikkerhetsfaktor for Haugen-
stuas fremtid er knyttet til utviklingen i 
områder vestover mot Grorud stasjon 
og nordvest mot Rommen, områder 
der utviklingen er stoppet opp i på-
vente av Statens vegvesens uavklar-
te prosjekt Fossumdiagonalen. 

Plan- og bygningsetaten har utarbei-
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FAKTA: DEMOGRAFI
 
Haugenstua er et område som i liten grad har endret seg fysisk de siste 30-40 årene. De store endringene som har 
skjedd er av demografisk art. Delbydel Haugenstua har 3888 innbyggere (2012), og består av rodene Stig med 2469 
innbyggere og Smedstua med 1419 innbyggere. Delbydelen geografiske avgrensning er noe forskjellig fra innsatsområ-
det, og det er noe færre beboere i innsatsområdet enn i delbydelen. Andelen barn og unge under 20 år utgjør 28 % av 
befolkningen og dette er over gjennomsnittet for Groruddalen og Oslo som helhet. Andelen eldre over 70 år er 6 %, noe 
som er under gjennomsnittet for Groruddalen og i Oslo. Det er en høy andel av befolkningen på Haugenstua som har 
ikke-vestlig bakgrunn. Andelen er økende, og økte for hele delbydelen fra 57 % i 2007 til 61 % i 2011. I delbydelen er det 
flest med etnisk norsk bakgrunn (38 %, 2009), 15 % med pakistansk bakgrunn, 7 % med tyrkisk bakgrunn, 6 % fra Sri 
Lanka og 5 % fra Vietnam. I tillegg er det en rekke andre land som har lavere prosentandeler (Utviklings- og kompetan-
seetaten, Oslo kommune).

det et områdeprogram for Haugen-
stua og Nedre Rommen. Program-
met, som ble vedtatt av bystyret i juni 
2013 bystyresak 184/2013, fastsetter 
strategier, prosjekter og tiltak som 
bør gjennomføres for å bidra til en 
positiv stedsutvikling.  For å kunne 
påvirke planlegging og framtidig ut-
vikling av Nedre Rommen, har Bydel 
Stovner inkludert Nedre Rommen i 
Områdeløftet Stovner sentrum, som 
skal pågå til 2016.

1.3 GRØNT BOOMRÅDE MED 
GODE TURMULIGHETER
De store åpne, og i hovedsak bilfrie, 
grønne uterommene i tilknytning til 
blokkbebyggelsen er en viktig del av 
Haugenstuas karakter, og en kvalitet 
ved området. De varierte tur- 
mulighetene, nærheten til marka, 
og mulighetene for uteaktiviteter 
fremheves som en grunn til å flytte 
til Haugenstua i den Sosiokulturelle 
stedsanalysen som ble gjennomført 
i 2009. Disse områdene preges av 
aktivitet, lek, rekreasjon og hygge. 
Grøntområdene på og rundt  
Haugenstua benyttes hyppig til turgå-
ing. Også folk fra tilliggende områder, 
som Haugen, Høybråten og Stovner, 
oppgir å bruke dette området jevnlig 
til turområde. Variasjonene i turmu-
lighetene er en kvalitet folk verdset-
ter (Drangsland, Fuglseth, & Hidle, 
2009).
 
Om vinteren er gressbakken som går 
ned fra skolefritidsordningen til Hau-

genstua borettslag, kalt Akebakken 
på folkemunne, en viktig møteplass 
for barn og unge og deres foreldre i 
forbindelse med ski- og akeaktivite-
ter (Drangsland, Fuglseth, & Hidle, 
2009). Det finnes en rekke opparbei-
dede lekeplasser og fotballbaner på 
Haugenstua. De fleste av disse ligger 
i tilknytning til borettslagene. I tillegg 
finnes Stovnerbanen ved Haugen-
stua skole, en 7-er fotballbane ved 
Smedstua borettslag, samt Rom-
mensletta idrettspark som grenser til 
området i nordvest.

1.4 LEVEKÅRSUTFORDRINGER
Haugenstua kommer dårlig ut når det 
gjelder levekårsdata som inntekt, ut-
danning og sysselsetting, trangbodd-
het og helse. Det kommer frem i en 
levekårsundersøkelse at mer enn en 
av fem innbyggere på Haugenstua 
har redusert funksjonsevne*  (Nadim 
2008). For personer mellom 55-67 
år er andelen hele 45 prosent. Ca en 
fjerdedel av barna bosatt på  
Haugenstua har en eller to for-
eldre med redusert funksjonsevne 
(Drangsland, Fuglseth, & Hidle, 
2009). Andelen ikke-vestlige inn-
vandrere som er i jobb er imidlertid 
høyere for Haugenstua enn for Oslo 
totalt (Fafo 2008:27). Befolkningen 
har bofasthet som gjennomsnittet for 
Oslo (NIBR 2008:7).  

1.5 GRORUDDALSSATSINGEN OG 
OMRÅDELØFT 
Groruddalssatsingen er et 10-årig 

samarbeidsprosjekt (2007 - 2016) 
mellom Staten og Oslo kommune. 
Målet er å skape bærekraftig by-
utvikling, synlig miljøopprustning 
og samtidig bedre livskvaliteten og 
levekårene for innbyggerne i Grorud-
dalen. Fem byrådsavdelinger og åtte 
departement deltar i satsingen.

Områdeløft inngår i Programområde 
3A i Groruddalsatsingen. Område- 
løftene er en helhetlig satsing innen-
for et geografisk avgrenset område.  
Hovedfokus er å bedre bomiljøet slik 
at livskvaliteten og levekårene blir 
bedre for beboerne. Arbeidet baserer 
seg på medvirkning med befolknin-
gen og andre viktige aktører. Områ-
dene er valgt ut av bydelsutvalgene i 
bydelene. Områdeløftene er organi-
sert med en lokal prosjekt- 
organisasjon som leder og gjennom-
fører arbeidet. Husbanken følger 
opp arbeidet med finansiell støtte 
og tjenester på grunnlag av inngått 
samarbeidsavtale med kommunen/
bydelen.

Områdeløftet på Haugenstua startet 
opp andre halvår 2007 og avsluttes 
i 2013. Haugenstua ble valgt som 
Bydel Stovners første innsatsområde 
fordi bydelen allerede hadde mye 
kunnskap om stedet, og fordi  
området har levekårsutfordringer.

* Personer som er definert med en helserelatert statuskode i SSBs registre (uføretrygdet, midlertidig uføretrygdet, langtidssykemeldt, under rehabilite-
ring eller yrkeshemmet) i november et gitt år, er klassifisert som personer med ”dårlig helse eller redusert funksjonsevne”. Nadim, M. (2008). Levekår i 
Groruddalen. Oslo:Fafo.
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FAKTA: ORGANISERING AV OMRÅDELØFT 
I tabell 1 vises roller og mandater i Områdeløft Haugenstua. Prosjektgruppa har en viktig rådgiv-
ende funksjon for styringen av enkeltprosjekter og hele programarbeidet. For enkelte prosjekter, slik 
som for eksempel “Storstua” (Kunstnerisk utsmykking), “Frisklivs- og mestringssenter”, “Reduksjon 
av rushandlinger” og “Torget som møteplass 2013” er det oppnevnt egne prosjektstyrer. Dersom det 
ikke finnes egne prosjektstyrer, er prosjektansvarlig også prosjektsyret. 

Bydelsutvalget Oppdragsgiver og programeier
• Vedtar handlingsplan for det kommende år
• Gir mandat til programansvarlig og til prosjektgruppen

Bydelsdirektør Programansvarlig (PA) og styringsgruppen for programarbeidet
• Har det totale programansvaret. PA kan initiere, endre retning og/eller stoppe prosjekter    
   der målene ikke nås, eller forutsetningene endrer seg 
• PA er økonomisk ansvarlig og ansvarlig for at beslutninger tas 
• PA har det overordnede ansvar for framdrift og resultater 
• PA er programleders (PGL) overordnede

“Prosjektgruppen” Mandat
• Rådgivende gruppe for PA
• Bidra til effektiv gjennomføring av handlingsplanen, herunder bidra til å mobilisere  
   befolkningen, ressurser og entusiasme fra relevante aktører og miljø 
• Har spesielt ansvar for tilfredsstillende informasjon, og for at det sikres gode med- 
   virkningsprosesser i alle deler av Områdeløft. Holder seg løpende orientert og     
   koordinert med det øvrige arbeidet innen Groruddalssatsingen i bydelen 
• Utarbeider forslag til handlingsplan for påfølgende år med evt revidering av langsiktig  
   del, prosjektprogram, budsjett og organisering. Herunder vurdering av sammensetning og    
   mandatet til prosjektgruppen
• Prosjektgruppen skal sammen med PA rapportere fremdriften til bydelsutvalget innen de 
   tidspunkter som bydelsutvalget setter

Sammensetning
• Består av tre representanter for bydelsutvalget, bydelsdirektør, representanter fra 
   frivillige organisasjoner, borettslagene, ressurspersoner, OBOS og Stig skole. 
   Husbanken deltar som observatør på møtene. 
   Programleder er sekretær for gruppa.

Programleder 
(PGL)

Mandat
• Rapporterer til PA og opptrer med PAs delegerte autoritet 
• Har det operative ansvaret for gjennomføringen av Områdeløft i bydel Stovner. Gjennom   
   styring og oppfølging av programmet skal PGL sørge for at arbeidet gjennomføres i tråd    
   med programplanen, rapportere evt. avvik og tilrå tiltak overfor PA
• Sikrer gjennomføring av gode medvirkningsprosesser i tilknytning til aktiviteter og  
   prosjekter
• Økonomisk oppfølging
• Sekretær for prosjektgruppen
• Praktisk utvikling av forslag til kommende års handlingsplan
• Utvikling av rapporter i tråd med PAs forventninger
• Samarbeider nært med andre i bydelen som jobber med Groruddalssatsingen
• Er prosjektansvarlig overfor prosjektledere 
• Prosjektleder for utvalgte prosjekter

Team Haugenstua Mandat
• Koordinere, følge opp, planlegger og evaluerer områdeløftarbeidet
• Koordinere områdeløft med andre aktiviter og planer av betydning for innsatsområdet
• Har et spesielt ansvar for planlegging og oppfølging av informasjons- og 
  omdømmeskapende aktiviteter
• Bistå programleder til å forberede møter i Prosjektgruppa
 
Sammensetning
• Består av programleder, prosjektledere og programmedarbeidere

Prosjektledere (PL) Mandat
• Rapporterer til PGL
• Har operativt ansvar for enkelte prosjekt/aktiviteter, og skal på samme måte som for PGLs  
   operative ansvar for hele områdesatsingen, sørge for effektiv gjennomføring av  
   enkeltprosjektene i tråd med de respektive prosjektplaner
• Utarbeider rapporter på prosjektnivå i tråd med PGLs forventninger

 Tabell 1: Roller og mandater i Områdeløftet Haugenstua 
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I dette kapittelet ser vi nærmere på hvilke mål og strategier som er satt for Områdeløft, og 
hvordan disse har vært retningsgivende for arbeidet på Haugenstua.

2. MÅL OG STRATEGIER
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2. MÅL OG STRATEGIER

I handlingsplanen for 2010 ble det 
innført en målstruktur for Områdeløf-
tet med effektmål og resultatmål som 
har hatt til hensikt å styre innsatsen i 
ønsket retning. Målstrukturen ble vide-
reutviklet i handlingsplanen for 2011, 
og har siden ligget fast med noen 
mindre justeringer. Bydelens nytte av 
arbeidet med områdeløftprogrammet 
er i økende grad blitt vektlagt for å 
sikre engasjement, oppslutning og at 
det avsettes nødvendige ressurser til 
arbeidet. Områdeløftets overordende 
mål er i samsvar med Bydel Stovners 
strategiske plan (2011-2013).

2.1 MÅL GRORUDDALSSATSIN-
GEN OG OMRÅDELØFT
Arbeidet med Områdeløft skal styr-
ke lokal stedsidentitet og omdømme 
gjennom tiltak som bedrer bomiljøet. 
Medvirkning og profilering er viktige 
elementer. Det overordende målet 
(effektmålet) for Områdeløft er at: 

”Områdeløft har bidratt til styrking 
av lokal stedsidentitet, tilhørighet og 
omdømme på Haugenstua og til del-
takelse fra befolkningen i samfunnsut-
viklingen”.

2.2 STRATEGIER  
FOR OMRÅDELØFT
Områdeløftet definerte tidlig i pro-
sessen strategier som skulle være 
retningsgivende for arbeidet på 
Haugenstua. Disse strategiene ble 
utformet til handlingsplanen for 2008. 
På midtveisevalueringen i 2010 ble det 
bestemt at strategiene skulle beholdes 
i det videre arbeidet. Funnene i den 
Sosiokulturelle stedsanalysen (2009), 
Helhetsplanen (2010) og Omdøm-
meundersøkelsen (2011), bekrefter 
at strategiene på en god måte fanger 
opp stedets utfordringer.

Strategi 1 Steder der folk møtes
Vi vil prioritere tiltak og prosjekter som:
• Bidrar til vitalisering av Haugestua 
senter i nær sammenheng med om-
kringliggende områder
• Bidrar til etablering av nye og varige 
møteplasser, som også gir rom for 
uformelle møter og bredere engasje-
ment 

Strategi 2 Et lysende bomiljø 
Vi vil prioritere tiltak og prosjekter som:
• Bedrer estetiske kvaliteter, med vekt 
på utemiljø og belysning
• Skaper engasjement og økt interes-
se for nærmiljøet 

Strategi 3 Godt ry og aktivt lederskap
Vi vil prioritere tiltak og prosjekter som:
• Bygger et positivt bilde av Haugen-
stua både blant innbyggerne og hos 
omgivelsene
• Gir tilbud om skolering og utvikling 
av ledere, ildsjeler og ressurspersoner 
som skal gi grunnlag for bærekraftig 
utviklingsarbeid, også etter at prosjekt-
perioden er over

2.3 EFFEKTMÅL OG  
RESULTATMÅL
Handlingsplanene for Områdeløftet på 
Haugenstua har operert med effektmål 
og resultatmål som kan relateres til en 
eller flere av strategiene. Det har ikke 
vært utarbeidet særskilte strategiske 
mål til de enkelte strategiene. Sam-
menhengene mellom mål og strategier 
vises i tabell 2 og 3.
 
Effektmål er de ønskede effektene etter 
2013 av prosjekter som er gjennomført, 
enten enkeltprosjekter eller satsingen 
i en større helhet. Da det ikke forelå 
dokumentasjon om førsituasjonen, er 
det vanskelig å måle utviklingen fra 
2007 da Områdeløftet startet opp. Men 
spørreundersøkelsen fra 2011 (Ape-
land Informasjon AS) gir både tall for 
stedets omdømme og for målene I, II 
og V. For de øvrige målene kan vi vur-
dere utviklingen gjennom tellinger (mål 
III) eller ved vurderinger (mål IV).  

Områdeløftet på Haugenstua har også 
operert med konkrete resultatmål. 
Målene har vært utformet slik at de 
enkelt skal kunne etterprøves med en 
evaluering om tiltak er gjennomført 
som beskrevet, eller med tellinger av 
bruk, antall besøkende mm. For noen 
av prosjektene har det vært aktører 
utenfor Områdeløftets prosjektorgani-
sasjon som har hatt hovedansvaret for 
at resultatmål blir nådd, slik som mål-
tallene for parsellhagen, der parsellha-
gelaget har et ansvar, mål c og g der 
Bydel Stovners linjeorganisasjon har et 
ansvar. Etableringen av Bygger`n, er 
Bymiljøetatens ansvar. I disse prosjek-
tene har Områdeløftet samarbeidet 
med ansvarshavende og etterspurt 
tiltak ved behov. Tidlig i satsingen eta-
blerte Friluftsetaten Haugenporten og 
bekkeåpning/dam og Jernbaneverket 
oppgraderte Haugenstua holdeplass. 
Disse tiltakene er inkludert i resultatmål 
a fordi tiltakene har skjedd i Haugen-
stua innsatsområde som del av Gro-
ruddalssatsingen.

Strategi 1: 
Steder der folk møtes

Strategi 2:
 Et lysende bomiljø

Strategi 3: 
Godt ry og aktivt lederskap

Effektmål: Områdeløft har 
bidratt til styrking av lokal 

stedsidentitet, tilhørighet og 
omdømme på Haugenstua og 
til deltakelse fra befolkningen i 

samfunnsutviklingen
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Tabell 2: Områdeløfts effektmål og sammenheng med strategiene 

Effektmål Strategi 1  
Steder der 
folk møtes 

Strategi 2  
Et lysende 

bomiljø

Strategi 3 
Godt ry og 

aktivt leder-
skap

I. Flere opplever Haugenstua som et godt boområde med stor grad av trivsel x x x
II. Flere mener at det er gode og mangfoldige tilbud på Haugenstua x x

III. Flere bruker torget, Nærmiljøsenteret og Haugenstua scene som møteplass x x
IV. Haugenstuaveien/Oldtidsveien med underganger oppleves som velholdt, godt belyst og 

lite forsøplet
x 

V. Flere kjenner til og benytter seg av møteplassene i området x x

Resultatmål Strategi 1  
Steder der folk 

møtes 

Strategi 2  
Et lysende 

bomiljø

Strategi 3 
Godt ry og 

aktivt leder-
skap

a. Ved utgangen av 2013 er det etablert utendørs møteplasser ved Sneglehuset, dam ved 
Haugenporten, Bygger’n, Storstua, Parsellhagen, plass ved Smedstua, Skulpturpark og 
Kvartalslekeplass i Haugenstua borettslag. Møteplassene har god kvalitet og er godt  
vedlikeholdt

x x

b.  Det er besluttet bygging av nytt Motorsenter og skatehall i 2013 x x

c.   I 2011 – 2013 er det tilrettelagt tilbud for mange ulike grupper av befolkningen på      
Haugenstua Scene (barn, ungdom, voksne, eldre, kvinner og menn). Stedet har 50 000 
besøkende i 2013. Nærmiljøsenteret har åpent på kveldstid og har 4500 besøkende i 2011 
og  6000 besøkende i 2013. Skatehallen og skateparken har 40 000 besøkende i 2013

x

d.   I perioden 2011-2013 er alle parsellene i parsellhagen i bruk x x
e.  Haugenstua torg er opprustet innen 2013 x x
f.  I 2013 er det etablert ”foreninger” og ”nettverk” som ivaretar beboernes interesser i områ-

det og som fremmer en positiv utvikling av Haugenstua 
x x x

g.  Det gjennomføres minst tre kulturarrangementer per år på torget og ett per år i området 
for øvrig i perioden 2011-2013. Arrangementene skal være åpne for alle og oppslutningen 
skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen

x x

Tabell 3: Områdeløfts resultatmål og sammenheng med strategiene
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FAKTA: HANDLINGSPLANER 

Fra 2007 til og med 2012 har Bydelen utarbeidet år-
lige handlingsplaner med tiltaksprogram. Grunnlaget 
for tiltakene i Områdeløftet er blitt presentert i de årli-
ge handlingsplanene. Handlingsplanen er videre blitt 
godkjent av bydelsutvalget og har vært grunnlaget for 
Bydelens søknad om støtte fra Husbanken. Målfor-
muleringer og tiltak har blitt revidert i forbindelse med 
utarbeidelse av de årlige handlingsplanene, og har 
ikke ligget fast siden oppstarten i 2007. 
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3.1 MILJØSONEARBEIDET 
Da Områdeløftet på Haugenstua 
startet i 2007 hadde Bydel Stovner 
god kjennskap til stedets utfordringer 
og muligheter gjennom miljøsone-
arbeidet som var gjennomført i regi 
av Plan- og bygningsetaten (2004-
2006). Miljøsonearbeidet hadde 
skapt forventninger lokalt om at tiltak 
snart skulle skje, spesielt i forhold til 
Haugenstua senter. Bydelen prioriter-
te derfor å komme i gang med kon-
krete tiltak, og gjennomførte ikke nye 
utredninger og planer ved oppstarten 
av Områdeløftet. 

Etter en tid så vi imidlertid at vi 
hadde behov for ytterligere kunn-
skap om området for å få et bredere 
grunnlag for videre satsing. Byde-

len bestilte derfor en sosiokulturell 
stedsanalyse som ble gjennomført av 
Agderforskning og Senter for byøko-
logi (Drangsland, Fuglseth, & Hidle, 
2009). Hensikten var å avdekke, sys-
tematisere og analysere befolknin-
gens tanker rundt tilhørighet, trivsel 
og stedsbruk i området, og stedets 
omdømmeutfordringer. Prosjektet 
skulle gi Bydelen anbefaling om hva 
som burde iverksettes av tiltak og 
tilbud på Haugenstua, hva som var 
ønsket og hva det var behov for. 
 
3.2 SOSIOKULTURELL 
STEDSANALYSE
Utgangspunktet for undersøkelsen 
var å forstå stedet Haugenstua ut 
fra hvordan beboerne selv ser på 
og bruker stedet sitt. Forskerne 

gjennomførte den sosiokulturelle 
stedsanalysen i direkte kontakt med 
beboerne, gjennom dybdeintervju, 
gruppeintervju, befaringer, obser-
vasjoner og dagbok blant elever på 
ungdomsskolen. 

I sosiokulturell stedsanalyse (2009) 
slår Agderforskning og Senter for 
Byøkologi fast at det eksisterer 
mange stedsbilder av Haugenstua. 
Haugenstua oppfattes både som et 
godt sted å bo og som et sted som er 
blitt et dårligere sted å bo. Området 
blir likevel først og fremst betraktet 
som et boligområde. Et hovedfunn 
i undersøkelsen er at beboerne har 
høy grad av tilfredshet med bomil-
jøet. Grøntområdene på og rundt 
Haugenstua trekkes frem både av 

3. KUNNSKAPSGRUNNLAG
I en områdesatsing er man av-
hengig av kunnskap om ste-
det og befolkningen for å sette 
i gang prosjekter og tiltak som 
er relevante og riktige for om-
rådet. En viktig basis har vært 
den kunnskapen om stedet og 
befolkningen som bydelsansat-
te og lokale deltakere i området 
har hatt. I tillegg til dette har 
Områdeløftet på Haugenstua 
engasjert forskere, byplanleg-

gere og konsulenter utenfra 
for å få kunnskap om stedet 
som ikke er basert på etablerte 
«sannheter» i Bydelen og hos 
prosjektarbeiderne. 
 
I dette kapittelet tar vi for oss 
hvilke utredninger som er gjen-
nomført i Områdeløftet, og ser 
nærmere på hvordan disse har 
lagt føringer for stedsutviklings-
arbeidet på Haugenstua.
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3. KUNNSKAPSGRUNNLAG

lokalbefolkningen og utenforstående 
som veldig verdifulle. Disse brukes 
blant annet til turgåing, trening, 
lek og rekreasjon. Det hersker stor 
tilfredshet knyttet til Haugenstua som 
oppvekstmiljø, og særlig barnefa-
milier setter pris på områdets kvali-
teter. Mange mener Haugenstua er 
et godt sted å vokse opp fordi det 
er trygt, oversiktlig, lite trafikkert og 
rolig (Drangsland, Fuglseth, & Hidle, 
2009). Området er godt dekket med 
dagligvarebutikker, og det er varierte 
tilbud i senteret i Garver Ytteborgs 
vei 98. 

Et annet stedsbilde er savnet etter 
det gamle Haugenstua med et 
flerfunksjonelt og veldrevet ”Haugen-
stua senter”, og en befolkning med 

større grad av likhet. Gruppen som 
har denne oppfatningen er dominert 
av eldre beboere med lang botid. 
Utredningen slår videre fast at det 
som sterkest bidrar til negativt om-
dømme av Haugenstua er det gamle 
senteret og torget som oppleves 
som utrygt, nedslitt og lite attraktivt. 
Motsatt ble Motorsenteret og skate-
hallen trukket fram som et tilbud som 
vekker interesse og gir Haugenstua 
positiv oppmerksomhet utenfor eget 
område. 

3.3 HELHETSPLAN
I oppfølgingen av den sosiokultu-
relle stedsanalysen ble det også 
gjennomført en fysisk stedsanaly-
se som resulterte i en helhetsplan 
(mulighetsstudie) for Haugenstua 

(Selberg arkitektkontor, 2010). Denne 
undersøkelsen er en faglig analyse 
med anbefalinger om konkrete tiltak, 
som ble utarbeidet i medvirkning med 
Bydelen, Plan- og bygningsetaten og 
Områdeløftets prosjektgruppe med 
representanter fra lokalsamfunnet. 

Helhetsplanen inneholder en 
stedsanalyse og en mulighets- 
studie for den fysiske utviklingen 
av Haugenstua. Planens visjon er 
at ”Haugenstua skal være et grønt 
bosted og et viktig lokalt senter”. 
Den foreslår tiltak på samferdsel, 
blågrønn struktur, møteplasser, 
sentrumsutvikling og bebyggelse og 
arealbruk. En del av anbefalingene er 
fulgt opp av Plan- og bygningsetaten 
i områdeprogrammet for Haugenstua 
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Sosiokulturell stedsanalyse,  
Helhetsplanene og 
Omdømmeundersøkelsen har 
vært retningsgivende for arbeidet 
med Områdeløft på Haugenstua.

og nedre Rommen. Programmet ble 
vedtatt av bystyret i juni 2013 (by-
styresak 184/2013), og skal være 
retningsgivende for videre planarbeid 
og utvikling i disse områdene.

Både Sosiokulturell stedsanalyse og 
Helhetsplanen ble mye brukt i det 
videre arbeidet med Områdeløftet, 
som for eksempel i prioritering av 
tiltak, utforming av tiltak, i Bydelens 
beskrivelse av området og i pro-
sjektgruppas midtveisevaluering 
av mål og strategier for arbeidet på 
Haugenstua (2010). Rapportene 
har legitimert at tiltakene som vi har 
gått videre med er fornuftige for å nå 
ønskede effekter. 

3.4 OMDØMME- 
UNDERSØKELSE
Ingen av de omtalte utredningene 
ovenfor ga imidlertid Bydelen kvanti-
tativ informasjon som kunne brukes 
til å si noe om status og utvikling i 
forhold til fastsatte mål. Vi hadde 
derfor behov for å vite mer om blant 
annet befolkningens kjennskap til til-
budene i lokalsamfunnet og hvordan 
befolkningen ønsket å få informasjon 
fra oss. I 2011 gjennomførte derfor 
Apeland Informasjon på oppdrag fra 
Bydel Stovner en survey blant befolk-
ningen på Haugenstua. Den bekreftet 
mye av funnene i den sosiokulturelle 
stedsanalysen, blant annet at  
Haugenstua først og fremst oppfattes 
som et godt sted å bo, men ga også 
en del nyanser og viktig tilleggsinfor-
masjon. Undersøkelsen viser at be-
boere på Haugenstua har svakt posi-
tive holdninger til stedet og er «midt 
på treet» fornøyde med Haugenstua 
som bosted. Gode uteområder, gode 
turmuligheter og nærheten til Oslo 
sentrum trekkes frem som positivt. 
Mange mener også at Haugenstua 
er et stille og fredelig sted. Motsatt 
synes ikke beboerne at Haugenstua 

har et godt rykte. Personer som bor 
utenfor Haugenstua har gjennom-
gående negative oppfatninger av 
Haugenstua. 

Undersøkelsen ga videre prosjektet 
viktig informasjon om det pågående 
arbeidet, og om hvorvidt tiltakene 
”treffer” befolkningen. For eksempel 
fremkom det at 43 % av befolkningen 
ønsket seg informasjon gjennom Ny-
hetsbrev eller brosjyrer i postkassa. 
Dette funnet resulterte i en videreut-
vikling og kontinuerlig distribuering av 
nyhetsbrev til alle beboerne i bo-
rettslagene i området. Et annet funn 
i Apelands omdømmeundersøkelse 
var at ungdom på Haugenstua er 
stolte av stedet sitt, noe som under-
bygget en videre satsing på tiltak 
rettet mot barn og unge. En satsing 
på Haugenstua scene (Verdenshuset 
Haugenstua) kan blant annet forsva-
res på bakgrunn av undersøkelser 
gjort i befolkningen, og slik ser man 
relevansen av å gjøre utrednings- 
arbeid i forkant og underveis i  
områdeløftarbeid. 

Områdeløftet har brukt undersøkel-
sen til å fastsette status på en del 
viktige parametre som Områdeløftet 
ønsker å påvirke (ønskete effekter), 
og på bakgrunn av denne under- 
søkelsen også evaluert våre målset-
tinger. Undersøkelsen er videre brukt 
til å korrigere data fra publikums- 
undersøkelsen til Oslo kommune 
som ble benyttet i midtveis- 
evalueringen av Groruddalssatsingen 
(NIBR). Vi har fått økt kunnskap om 
hva befolkningen kjenner til av tilbud 
på Haugenstua og et bedre grunnlag 
for å gi informasjon på den måten 
befolkningen helst ønsker. 
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4. RESULTATER  
Områdeløft på Haugenstua har jobbet med til sammen 32 prosjekter i 
løpet av perioden 2007 – 2013. I dette kapittelet vil vi legge frem en del 
av resultatene fra Områdeløft på Haugenstua. 
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4.1 DETTE HAR VI JOBBET 
MED PÅ HAUGENSTUA 
I perioden 2007-2013 har det i regi 
av Groruddalssatsingen og Områ-
deløftet vært gjennomført en rekke 
fysiske tiltak som har bidratt på en 
positiv måte til stedsutviklingen på 
Haugenstua. 
Av de største tiltakene kan nevnes 
oppgradering av jernbanestasjonen 
(2007), Haugenporten (2008) med 
opparbeidelse av dam/parkanlegg 
(undergang under hovedbanen) og 
opprustning av Haugenstua Torg 
(2013). 

Møteplassene Osloungdommens 
Motorsenter og skatehall, Nærmiljø-
senteret, Parsellhagene og  
Verdenshuset Haugenstua (Hau-
genstua Scene) er blitt oppgradert 
og videreutviklet som et resultat av 
satsingen. Smedstuaparken, Snegle-
huset og Rommensletta Skulpturpark 
er nyetablerte parkanlegg som er 
bygget i forbindelse med Område-
løftet. Haugenstua borettslag har 
oppgradert sitt uteområde «Kvar-
talslekeplassen» i samarbeid med 
Områdeløftet og med bomiljøtilskudd 
fra Husbanken. Borettslaget har i 
dette prosjektet selv gått inn med en 
betydelig egenandel. Det er eta-
blert ny gatebelysning langs Garver 
Ytteborgs vei og det spektakulære 
kunstverket Storstua på Haugenstua 
er etablert som et resultat av  
Områdeløftet. 

I perioden har det videre blitt gjen-
nomført en rekke arrangementer 
og aktiviteter som er viktige for å 
styrke nærmiljøet. Disse aktivitetene 
er gjennomført både i regi av Bydel 
Stovners enheter og Områdeløftet, 
og er nå «bakt inn» i Bydelens ordi-
nære drift. Vi har arrangert festivalen 
Minimela, torgdager med 
kulturinnslag og ulike tilbud på Nær- 
miljøsenteret. Det er også gjennom-
ført en rekke prosjekter som har hatt 
til hensikt å mobilisere befolkningen 
på Haugenstua. I prosjektet «Aktiv på 
Haugenstua» har man for eksempel 

Da arbeidet med Områdeløft 
startet var det flere 
møteplasser i innstatsområ-
det, men få steder opplevdes 
som nøytrale og åpne for alle. 

Et velfungerende lokalsam-
funn avhenger av at 
befolkningen møtes og har 
tillitt til hverandre.

jobbet for å legge til rette for at både 
ressurspersoner og lokale lag og 
foreninger kan være med på å forme 
sitt lokalmiljø. 

Bydelen har lokalisert tiltak i Grorud-
dalssatsingen som norskkurs (PG 4) 
og Aksjon vakrere Groruddalen (PG 
2)*  på Haugenstua. Områdeløftet 
har vært godt forankret i Bydelens 
organisasjon, og satsingen er blitt 
forsterket gjennom etablering av flere 
nye tjenester som Frisklivs- og mest-
ringssenter, balansetrening for eldre 
og nye ungdomstilbud på Verdenshu-
set Haugenstua.

4.2 DE VIKTIGE  
MØTEPLASSENE
Et velfungerende lokalsamfunn av-
henger av at befolkningen møtes og 
har tillit til hverandre. 
Gode møtesteder er viktig for å få 
gode bomiljøer. Særlig viktig er det 
for mennesker som tilbringer store 
deler av hverdagen i nærmiljøet 
sitt. Haugenstua har en stor andel 
trangbodde leiligheter, det vil si at 
det er mange mennesker i forhold 
til antall rom i leilighetene. Også for 
disse menneskene er det viktig med 
gode møteplasser utenfor hjemmet. 
I områder med store sosioøkonomis-
ke og/eller kulturelle forskjeller, kan 
møteplassene dessuten bidra til å 
minske avstanden mellom de ulike 
gruppene. 

Da arbeidet med Områdeløftet startet 
på Haugenstua var det flere møte-
plasser i innsatsområdet, men få 
steder opplevdes som nøytrale og 
åpne for alle (Drangsland, Fuglseth, 
& Hidle, 2009). Utvikling av inklude-
rende møteplasser som bygger bro 
mellom ulike grupper i befolkningen 
har vært et viktig satsningsområde 
og strategi for Områdeløftet. Ver-
denshuset Haugenstua (Haugenstua 
Scene), Nærmiljøsenteret, Parsellha-
gen Sneglehuset og Rommensletta 
Skulpturpark er eksempler på slike 
møteplasser.

* Aksjon vakrere Groruddalen ble i 2012 flyttet til Fossum
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FAKTA: SOSIAL KAPITAL OG DET GODE SAMFUNN 

Et godt samfunn er i følge Robert Putnam (2000, 2007) preget av innbyggere 
som har sosial kapital; det vil si gode nettverk og gjensidig tillit. Professor Ragnar 
Audunson definerer sosial kapital som stabile samhandlingsmønstre og nettverk 
som legger til rette for samarbeid til felles nytte og tillitsbygging. Sosial kapital 
bygger broer eller skaper bånd mellom mennesker. Tilliten gjør at samfunnet fun-
gerer bedre og mer effektivt. Det skilles gjerne mellom to typer sosial kapital og to 
typer tillit: Sosial kapital av brotypen skaper broer mellom ulike grupper. Den leg-
ger grunnlaget for en felles, offentlig samtale som er forutsetningen for at demo-
kratiet skal fungere. Sosial kapital av båndtypen bygger tilliten i mindre og tettere 
grupper, og bidrar til å øke livskvaliteten for den enkelte. Mest velegnet til å bygge 
sosial kapital av båndtypen er møteplasser med høy grad av intensitet. Her lever 
vi ut våre primære interesser og verdier. Mest velegnet til å bygge sosial kapital 
av brotypen er de lavintensive møteplassene der vi eksponeres for andre verdier 
og interesser enn våre egne. Lavintensive møteplasser er ofte lavt strukturerte: 
Her kan mange typer møter oppstå uten forutbestemte agendaer. Rommensletta 
Skulpturpark er eksempel på en lavintensiv møteplass, mens Parsellhagen og 
Skatehallen er eksempler på høyintensive møteplasser. 

Kilde: http://www.husbanken.no/~/media/Omradeloft/sosial%20kapital%20sammendrag.ashx
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Mye av satsingen i Områdeløft 
har vært konsentrert rundt  

Haugenstua Torg.

FAKTA: MARKEDSDAGER PÅ HAUGENSTUA 

I perioden 2009 – 2012 arrangerte Områdeløft en rekke markedsdager på Haugenstua Torg. På 
markedsdagene var det mulig å leie bodplass for befolkningen i området i tillegg til at det kom en 
del «profesjonelle» bodselgere fra andre steder i byen. Områdeløft stod også for kulturinnslag og 
matservering på markedsdagene. Tanken bak markedsdagene var å vise frem hvilke muligheter 
og potensialet som lå i torget som en åpen og inkluderende møteplass. Her fylte Områdeløft en 
allerede eksisterende møteplass med nytt innhold. Tiltaket ble tatt godt i mot i befolkningen.  

4.3 TORGET SOM MØTEPLASS  
I oppstarten av Områdeløftet så man 
at Haugenstua hadde sammensatte 
utfordringer knyttet til det fysiske 
miljøet som var preget av forfall. 
Haugenstua senter har fra det var 
nybygd hatt et relativt stort tjeneste-
tilbud og mer begrenset butikktilbud. 
De siste 10 - 20 årene har det skjedd 
en gradvis nedbygging av tilbudene, 
og senteret framstod som lite attrak-
tivt og dårlig vedlikeholdt da område-
løftarbeidet startet, men var allikevel 
en viktig møteplass for befolkningen.

I Områdeløftet har vi prioritert synlige 
forbedringer på Haugenstua torg for-
di dette er viktig for å bedre omdøm-
me blant beboere og  
besøkende. Samtidig har torget 
potensial til å være en nøytral 
møteplass som er åpen for alle, der 
befolkningen kan møtes på tvers 
av grupper og tilhørighet. Dette ble 
understreket av den sosiokulturelle 
stedsanalysen (2009) og i helhets-
plan Haugenstua (2010). Befolknin-
gens oppslutning og tilbakemelding 
på markedsdagene som Områdeløf-
tet arrangerte på torget, understreker 
også dette. 

I 2008 ble det laget en skisseplan for 
enkle tiltak på torget. I 2009 ble dette 
fulgt opp med nye benker, avfalls-
beholdere og blomsterkasser. Det 
har vært gjennomført dugnader for 

beplantning hvert år, og julebelysning 
i trær. Områdeløftet har i samarbeid 
med befolkningen på Haugenstua 
arrangert og gjennomført mellom fire 
og fem årlige markedsdager i perio-
den 2009 – 2012. I 2013 ble det ikke 
gjennomført markedsdager på grunn 
av ombygginger på torget.

OBOS Forretningsbygg, som eier 
senteret, besluttet i 2010 at de ikke 
ville rive eksisterende bygninger og 
bygge nytt på senteret. Dette med-
førte at Bydel Stovner tok initiativ til 
et samarbeidsprosjekt med OBOS, 
som fikk navnet «Torget som møte-
plass 2013».  Målet var å ruste opp 
torget til å bli et naturlig, trygt og 
hyggelig møtested for befolkningen 
på Haugenstua. Det innholdsmessige 
tilbudet på torget skulle også styrkes, 
bl.a. med en kafe som skulle sam-
virke med det øvrige tilbudet. OBOS 
fikk økonomiske tilskudd over Hus-
bankens bomiljøfond og igangsatte 
rehabilitering av torget, som ferdigsti-
les i desember 2013, med unntak av 
beplantning som skjer våren 2014. 
Parallelt sørget Bydel Stovner for at 
Verdenshuset (Haugenstua scene) 
ble tilrettelagt med nye kafelokaler 
og et servicepunkt for befolkningen, 
også dette finansiert av Husbanken. 
Det ble rekruttert en privat kafedriver 
som starter opp kafedrift og catering i 
lokalene i januar 2014.

4.4 MØTEPLASSER: KUNST OG 
PARKANLEGG
I prosjektperioden har det blitt 
bygget tre parkanlegg på Haugen-
stua i regi av Groruddalssatsingen 
og Områdeløftet: Sneglehuset, 
Smedstuaparken og Rommensletta 
skulpturpark. Lekeområdet mellom 
blokkene i Haugenstua Borettslag er 
opprustet gjennom prosjektet «Kvar-
talslekeplassen», dette i samarbeid 
med borettslaget. Områdets grønne 
lunger blir sett på som en særlig pos-
itiv kvalitet ved Haugenstua, og de 
nye parkanleggene forsterker stedets 
karakter som et grønt boområde. 
Parkene er åpne møteplasser som 
hele befolkningen kan benytte. 

Sneglehuset aktivitetslekeplass har 
vært en stor suksess og til glede for 
befolkningen på Haugenstua siden 
åpningen i 2009. Anlegget er ut-
formet som en spiral som omkranser 
en rund, flat arena. Området inne-
holder utkikkstårn, sklie, samt klatre- 
og balansebane. Selve oppbyggin-
gen svinger seg fra bakkenivå i en 
halvsirkel og hever seg opp til ca 3, 5 
meter over bakken. Sneglehuset ak-
tivitetslekeplass er mye brukt, og er 
et særlig viktig aktivitets- og turpunkt 
for stedets barnehager.

Smedstuaparken ligger mellom 
Smedstua borettslag, Smedstua 
barnehage og parsellhagene. Par-
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kanlegget ble bygget og åpnet i 
2012, og er et resultat av en med-
virkningsprosess Friluftsetaten hadde 
med beboerne i Smedstua borettslag 
i 2010. I Smedstuaparken er det 
laget gangveier, satt opp nye benker 
og etablert en grillplass som alle kan 
bruke. Midt i parken står skulpturen 
Stålskog av Ola Enstad, omkranset 
av kirsebærtrær og prydgras.

Rommensletta Skulpturpark er en 
videreføring og ferdigstilling av 
restarealet ved Sneglehuset. Pros-
jektkonseptet er basert på gjenbruk 
av fysisk miljø og kunst. Kommunens 
gamle hovedsøppelfylling (1959 – 
1969), har fått nytt liv som park og 
møtested med rehabilitert kunst fra 
kommunens lager. Rommensletta 
skulpturpark er et tilbud til mennesker 
i alle aldere som ønsker bevegelse, 

rekreasjon og estetikk. Parken er 
etablert med planter, benker og tren-
ingsapparater. I tillegg er det oppar-
beidet et kunstig bekkeløp. Skulp-
turene i parken er hentet fra 1960- til 
2000-tallet, og følger en tidslinje 
som dekker årene etter lukking av 
Rommen avfallsdeponi. Det er også 
temporær kunst i parken. 

Kvartalslekeplassen ligger i det 
grønne, bilfrie området mellom 
blokkene i Haugenstua borettslag. 
Borettslaget, Husbanken og Om-
rådeløftet har sammen finansiert en 
oppgradering av området med ny 
kunstgressbane, ballbane og nye 
utemøbler. Kulturetaten og Om-
rådeløftet har i samarbeid opprustet 
lekeskulpturen til  Finn-Henrik  
Bodvin, som er plassert her, og om-
rådet rundt denne.

 
4.5 MØTEPLASSER: NÆR- 
MILJØSENTERET, HAUGEN-
STUA SCENE OG OSLO- 
UNGDOMMENS  MOTORSEN-
TER OG SKATEHALL
Mye av satsingen i Områdeløftet 
har vært konsentrert rundt Haugen-
stua Torg. Det gamle banklokalet på 
torget ble opprustet i 2008 ved hjelp 
av midler fra Områdeløftet og fikk 
navnet Nærmiljøsenteret. Senteret 
har fungert som en åpen møteplass 
for befolkningen på Haugenstua. Her 
har det vært tilgang på norske og 
utenlandske aviser og datamaskiner 
koblet til Internett. Det er blitt arran-
gert en rekke kurs og temakvelder, 
og lokalene har blitt lånt ut til lokale 
foreninger og lag på Haugenstua. 
Nærmiljøsenteret har hatt en koordi-
nerende funksjon i forhold til bebo-
ernes behov, og et sted der Bydelen 
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FAKTA: STORSTUA PÅ HAUGENSTUA 

I august 2011 fikk Haugenstua et nytt og spektakulært landemerke da kunstver-
ket ”Storstua på Haugenstua” ble montert mellom blokkene i Haugenstua bo-
rettslag. Kunstverket kom som et resultat av en utsmykkingskonkurranse som ble 
utlyst i 2008 i regi av Områdeløft på Haugenstua. Det er kunstnerbrødrene  
Fredrik og Martin Raddum som står bak det ni meter høye kunstverket som fore-
stiller en forstørret innendørs stålampe. Kunstnerne ønsket å lage et arbeid som 
er unikt i en større sammenheng, og som vil være identitetsskapende for bebo-
erne i området. Kunstverket har lys i lampeskjermen og varmeseter for kalde 
vinterdager. Lampen går spesielt godt i dialog med de store blokkene som om-
kranser området og er godt synlig fra mange hold. Kunstnerne ønsket å skape et 
interessant og inkluderende midtpunkt i et område som allerede brukes mye av 
befolkningen. 

Storstua på Haugenstua er nok det prosjektet i Områdeløft som har vært mest 
omdømmebyggende for Haugenstua. Kunstverket er et yndet fotoobjekt for både 
profesjonelle og amatører, og er blitt et symbol på både Haugenstua og Grorud-
dalen. Da kunstkonkurransen ble utlyst ønsket man seg et verk som ville sette 
Haugenstua på kartet, og det har man altså fått. Storstua på Haugenstua har 
dessuten rekorden som «Verdens største stålampe» i Guinness rekorder. 
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har arbeidet med å styrke lokal 
stedsidentitet og omdømme. Nær- 
miljøsenteret har også vært et sted 
der beboere har fått hjelp til å igang-
sette tiltak som styrker nærmiljøet 
gjennom egenaktivitet. Det har vært 
ansatt en Nærmiljøkonsulent med 
særlig ansvar for dette arbeidet. Sen-
teret har også fungert som kontakt-
punkt for Områdeløftet på Haugen-
stua og Groruddalssatsingen. 

Det gamle samfunnshuset på torget 
er blitt, med stor egeninnsats fra 
Bydelen, oppgradert og vitalisert med 
mange nye tilbud og aktiviteter og 
går nå under navnet Verdenshuset 
Haugenstua (tidligere Haugenstua 
Scene). Dette er en viktig møteplass, 
og huset rommer et rikt tilbud av 
aktiviteter for hele befolkningen. Ver-
denshuset tilbyr et variert tilbud på 
dagtid og ettermiddager alle dager i 
uka, og har 1 800 besøk i uka (2013). 
Aktivitetene på huset drives i regi av 
Bydel Stovner og ulike organisasjo-
ner som bruker lokalene. I 2013 har 
Områdeløftet opprustet kafélokalet i 
huset, og inngått en avtale med en 
kafédriver. En kafé som er åpen for 
alle har vært et etterlengtet ønske 
blant befolkningen på Haugenstua. 
Fasadene mot torget er bygget om 
som en del av OBOS Forretnings-
bygg sin opprustning av torget. Ver-
denshuset Haugenstua er tenkt som 
motor i det videre lokalsamfunnsar-
beidet etter Områdeløftet er avsluttet. 
I tilknytning til kafeen er det bygget et 
servicepunkt, der befolkningen kan 
møte Bydelens ansatte. Aktiviteten 
som har vært på Nærmiljøsenteret 
har gradvis flyttet over til  
Verdenshuset i 2013. 

Motorsenteret og Skatehallen er et 
tilbud til ungdom i hele Oslo, og er et 
viktig fyrtårn på Haugenstua. Dette er 
et av de best besøkte ungdomstilta-
kene i Oslo med ca 40 000 besøken-
de i året. Dette er tiltak hvor ungdom 
selv, sammen med Bydelen, tar an-
svar for utvikling av tilbud, omgivelser 
og aktiviteter. Skatehallen er den 
eneste døgnåpne skatehallen i Oslo 
og et gratis tilbud til alle. Områdeløf-
tet på Haugenstua har videreutviklet 
denne viktige møteplassen ved å 
oppgradere skatefasilitetene i hallen 
og etablert en utendørs skatepark. I 
2010 ble lokalene innendørs på mot-
orsenteret pusset opp. Det jobbes 
nå med å finne en annen lokalisering 
av virksomheten i nærområdet, fordi 

dagens beliggenhet og bygninger 
ikke er tilfredsstillende ut fra hensyn 
til helse og miljø. En konseptvalg-
utredning ble oversendt til Byråds-
avdeling for eldre og sosiale tjenester 
i november 2013, og anbefaler byg-
ging av et nytt motorsenter og ska-
tehall på en kommunal tomt i Garver 
Ytteborgs vei ved Haugenporten. 

4.6 SKOLENE SOM  
MØTEPLASS 
Områdeløftet på Haugenstua har 
samarbeidet med Haugenstua skole 
og Stig skole i prosjektene  
«Haugenstua skole som møteplass» 
og «Stig skole som møteplass». Hen-
sikten har vært å utvikle modeller for 
å holde skolen åpen utover ordinær 
undervisningstid, og å administrere 
og drifte aktivitetstilbud på skolen. 
Vi har samarbeidet med lærerne og 
ledelsen på skolene, aktivitetsskolen 
og foreldrene for å finne ut hvordan 
skolen i enda sterkere grad kan 
utvikles som møteplass etter skoletid. 
Etter at prosjektene i regi av Om- 
rådeløftet ble avsluttet, er fritids-
tilbudene videreført av skolene i 
samarbeid med Bydelens enhet for 
ungdom, kultur og nærmiljø. 

To andre prosjekt i regi av Område-
løftet som støtter opp under skolene 
som møteplass er «Sikker skolevei 
Stig skole» og «Hinderløype på Stig 
skole». Det ble bygget et nytt fortau 
i siste del av Garver Ytteborgs vei i 
2009. Før bygging av fortauet krysset 
elevene over parkeringsplass, plen 
og ut i gata. Hensikten med tiltaket 
var at barna ved Stig skole skulle få 
en sikrere skolevei. Prosjektet med 
ny hinderløype på Stig skole har som 
målsetting å oppruste dagens hin-
derløype som ligger i skogen like ved 
Stig skole, og i umiddelbar nærhet til 
«Bygger’n». Bymiljøetaten har vært 
tiltakshaver for prosjektet som ble 
ferdigstilt i november 2013.  

4.7 NYTT LYS PÅ  
HAUGENSTUA
Ved oppstart av Områdeløftet i 2007 
var det registrert at folk følte uttrygg-
het på grunn av dårlig gatebelysning. 
Å bedre belysningen ble derfor en 
strategi i Områdeløftet. I 2009 og 
2010 ble det bygd nytt belysnings-
anlegg langs Oldtidsveien og Garver 
Ytteborgsvei som har medført synlige 
forbedringer. Undersøkelsen som ble 
gjennomført av Apeland Informasjon 
AS, viser at det i 2011 er et mindretall 

av beboerne på Haugenstua som 
føler seg utrygge i sitt nærmiljø. 

4.8 OMDØMME
Prosjektet ”Godt ry/omdømmebyg-
ging” startet i 2007, og har hatt som 
hovedmål å bidra til økt stolthet, 
interesse og engasjement for  
Haugenstua. Gjennom prosjektet har 
vi støttet eller gjennomført en rekke 
omdømmebyggende tiltak som for 
eksempel markedsdager, Minime-
la og belysning av pipa til Tokerud 
varmesentral. Vi har lagt stor vekt på 
informasjons- og pressearbeid om 
oppnådde resultater og pågående 
prosjekter. Hele 80 % av beboerne 
har hørt om Groruddalssatsingen og 
Områdeløftet på Haugenstua (Ape-
land Informasjon AS, 2011). Sosiale 
medier er tatt i bruk for å kommuni-
sere bedre med den yngre delen av 
befolkningen, og vi har opprettet et 
nyhetsbrev som blant annet deles ut 
til alle borettslagene på Haugenstua. 
Den Sosiokulturelle stedsanalysen, 
Helhetsplanen og Omdømmeunder-
søkelsen har kommet med en rekke 
anbefalinger som er blitt fulgt opp. Vi 
har lagt vekt på å formidle de positive 
historiene om Haugenstua og den 
tilfredsheten mange føler med  
Haugenstua som et grønt bosted 
med gode kommunikasjoner.

Å bidra til et bedret omdømme på 
Haugenstua er en ønsket effekt av 
den totale områdesatsingen. Om-
dømmebygging er et langsiktig arbeid 
som må bygge på stedets faktiske 
bruksverdier og kvaliteter. For å få 
dette til har det vært viktig å arbeide 
innenfra, og styrke befolkningens 
identifikasjon med stedet (Drangs-
land, Fuglseth, & Hidle, 2009).

4.9 STOVNER FRISKLIVS- OG 
MESTRINGSSENTER
Det ble i 2011 etablert et tilbud om 
Frislivs- og mestringssenter på 
Haugenstua scene i regi av Bydel 
Stovner med delfinansiering fra Om-
rådeløftet. Senterets arbeid retter seg 
mot mennesker som ønsker å endre 
sin livsstil. Brukerne tilvises til sente-
ret fra blant annet fastleger i bydelen. 
Stovner frisklivs- og mestringssenter 
har også ulike lavterskeltilbud for 
befolkningen på Haugenstua som 
mestringskurs og åpne treninger. 
Tilbudet gjelder beboere i hele Bydel 
Stovner.
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5. MEDVIRKNING OG EMPOWERMENT
For å få til en bærekraftig 
stedsutvikling må en ha bebo-
ere som tar ansvar og enga-
sjerer seg. Dette har vært en 
utfordring på Haugenstua, og 
merkes innenfor flere områder 
som skole, borettslag og idrett. 
Likevel er det mange ressur-

 
5.1 DET FRIVILLIGE  
HAUGENSTUA 
Mye av frivilligheten på Haugen-
stua er knyttet til innvandrermiljøet 
som gjerne har aktiviteter knyttet til 
religion og eller/kultur. Befolkningen 
organiserer seg i løse nettverk, og 
ofte er aktivitetene en kombinasjon 
av sosiale sammenkomster, informa-
sjonsmøter, og kulturelle aktiviteter 
for barn og unge. Noen av nettver-
kene er rene opplæringsinstitusjoner 
og mange er opptatt av å gi barn 
og unge kunnskap om hjemlandets 
kultur, språk og religion. Den etnisk 
norske befolkningen engasjerer seg i 

større grad i de tradisjonelle frivillige 
arenaene som idrettslag, borettslags-
styrer, korps, skolekor osv. Disse 
frivillige har vært mindre synlig for 
Områdeløftet ettersom de har lokali-
teter og ikke trenger organisasjons-
messig støtte eller praktisk hjelp til å 
kopiere, skrive ut, osv.  

Alt i alt har man en aktiv befolkning 
på Haugenstua som driver mange 
viktige tilbud. Utfordringen er at 
det finnes for få arrangementer og 
møteplasser som favner alle. I en 
ny rapport om frivillighet av Enjoras, 
Steen-Johnsen og Ødegård (2012) 

kommer det frem at innbyggere 
som føler en sosial tilhørighet og 
forankring til bostedet sitt, også er 
mer aktive i frivillige organisasjoner. 
Det betyr at hvis man ønsker å øke 
deltagelsen blant befolkningen som 
vanligvis ikke deltar, kan tiltak som 
knytter dem tettere til sitt nærmiljø 
ha positiv effekt. Eksempler på dette 
vil være å skape felles møteplasser i 
form av for eksempel arrangementer 
der mange engasjeres. I Område-
løftet har vi arbeidet med å styrke 
etablerte organisasjoner og nettverk 
slik at disse kan fange opp behovene 
i befolkningen. Det arbeides for å 

spersoner som har medvirket i 
områdeløftarbeidet.  
 I dette kapittelet vil vi 
redegjøre for hvordan Område-
løftet har jobbet med beboere, 
frivillige og ressurspersoner på 
Haugenstua i perioden pro-
sjektet har pågått. 
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etablere en «ressursgruppe» i tilknyt-
ning til Verdenshuset Haugenstua 
for å opprettholde engasjementet om 
lokalsamfunnet.

5.2 HVORDAN MOBILISERE 
BEFOLKNINGEN?
I de første årene med Områdeløftet 
på Haugenstua erfarte Bydelen at 
det var vanskelig å rekruttere frivillige 
til arrangementer, og at det var få 
initiativ fra lokalbefolkningen til nye 
aktiviteter og tilbud. Dette til tross for 
at Bydelen hadde god tilstedeværel-
se på Haugenstua med et Nærmiljø-
senter åpent fem dager i uka og i en 
periode også med frivillighetssentral. 
Vi ønsket derfor å jobbe konkret med 
å mobilisere befolkningen, og pro-
sjektet «Lederskolen» startet i 2008. 

I dette prosjektet tilbød man lokale 
organisasjoner en møteplass, vei-
ledning, mulighet for kompetanseut-
vikling og en arena for nettverksbyg-
ging. Gjennom «Lederskolen» ble 
det arrangert kurs på Haugenstua 
innen organisasjon og ledelse, jobb-
søking og andre relevante temaer 
for å øke deltakelsen i befolkningen. 
I 2012 ble prosjektet avsluttet, men 
arbeidet med leder- og organisa-
sjonsutvikling ble inkludert i prosjek-
tet «Aktiv på Haugenstua». 

5.3 TIDKREVENDE  
REKRUTTERING
Prosjektet «Aktiv på Haugenstua» 
ble igangsatt i 2011, og hadde som 
mål å få flere til å engasjere seg i 
nærmiljøet sitt. Vi startet med åpne 

temakvelder på Nærmiljøsenteret, 
svømmekurs for kvinner og tilbud om 
zumbatrening til reduserte priser. Det 
var stor deltakelse, men satsingen 
innebar en betydelig arbeidsmengde 
fra Bydelens side. En prosjektmed-
arbeider jobbet kun med rekruttering 
og motivering av befolkningen, og 
en stor del av hennes arbeidstid gikk 
med til å ringe og engasjere perso-
ner til å delta på de ulike tilbudene. I 
forbindelse med hver temakveld ble 
det utarbeidet en plakat ca. halvan-
nen uke i forveien som ble hengt opp 
i nabolaget og sendt ut på en mail-
ingliste. Så ble det ringt rundt til alle 
som hadde satt seg opp på listen fra 
forrige temakveld. Disse ble informert 
om den nye temakvelden og opp-
muntret til å komme. Samtlige fikk 
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også en påminnelse på sms samme 
dag som temakvelden skulle være. 
Menneskene vi kom i kontakt med 
likte tilbudene, men ønsket ikke nød-
vendigvis å bidra til, eller starte opp 
aktiviteter selv. Det viste seg også 
at man i de fleste tilfellene motiverte 
de samme personene til å komme 
på de ulike aktivitetene. Det ble etter 
hvert tydelig at dette arbeidet var 
for krevende og at man ikke kom i 
kontakt med flere og nye grupper av 
befolkningen 

5.4 HVORDAN FINNE  
RESSURSPERSONER?
I Områdeløftet har vi hele veien 
vært på utkikk etter ressurspersoner 
som har et spesielt engasjement 
for Haugenstua. Den sosiokulturel-
le stedsanalysen rapporterte om 
at det var flere som ønsket å bidra 
i nærmiljøet sitt, men i og med at 
undersøkelsen var anonym hadde vi 
ikke kontaktinformasjon til disse. Da 
Apeland Informasjon AS gjennom-
førte en omdømmeundersøkelse 
med en telefonsurvey i 2011, ba vi 
intervjuerne spørre informantene om 
de kunne tenke seg å jobbe frivillig 
på Haugenstua og om representanter 
for Områdeløftet fikk lov å kontakte 
dem i etterkant. Av de 166 persone-
ne som ble spurt, fikk vi en liste på 
10 personer som kunne tenke seg å 
bidra i sitt nærmiljø på en eller annen 
måte. Vi ringte opp alle og inviterte 
dem til et møte. Av de 10 som var på 
listen var det 3 personer som møt-
te opp, og det kom lite ut av dette 
møtet. Til tross for oppfølging i form 
av telefonkontakt og dialog om hva 
de kunne tenke seg å bidra med, 
samt tilbud om å delta som frivillige 
på ulike arrangementer, førte dette 
ikke frem.

Etter disse erfaringene snudde vi 

blikket mot de som allerede var en-
gasjerte på ulike felt, men som Byde-
len ikke hadde noe direkte samarbeid 
med, nemlig de frivillige lagene og 
organisasjonene. Vi kjente til mange 
av disse gruppene ettersom de lånte 
Nærmiljøsenterets lokaler. I og med 
at de lånte lokalene gratis, var det 
ikke vanskelig å inngå en dialog med 
gruppene om hva de kunne bidra 
med tilbake til nærmiljøet. Et bruker-
styre ble etablert og organisasjonene 
ble informert og trukket inn i mye av 
Bydelens arbeid og oppmuntret til å 
bidra med aktiviteter og ressurser på 
arrangementer. I de fleste tilfellene 
var det organisasjonene selv som 
planla hva de skulle bidra med. På 
denne måten fikk organisasjonene 
et eierskap til arrangementet, og et 
oppriktig engasjement fordi de fikk 
gjøre det de brant for. I brukerstyret 
deltok foreningene aktivt, de kom 
med innspill og ble informert om hva 
som skjedde i nærmiljøet. Kompetan-
sehevende kurs i regi av Batteriet for 
organisasjoner og brukerstyremøter 
tjente også som kontaktpunkt for 
foreningene seg i mellom, et sted 
der de møttes, bygget nettverk og 
planla videre samarbeid. Brukersty-
ret var knyttet til Nærmiljøsenteret 
og arbeidet her. I 2013 ble driften 
av Nærmiljøsenteret og brukerstyret 
faset ut, og overført til Verdenshuset 
Haugenstua. 

Samarbeid med frivillige lag og 
foreninger har vist seg nyttig. Byde-
len har fått kontakt med mange man 
ellers ikke har kontakt med, samtidig 
som vi har fått tilgang på mange 
mennesker gjennom noen få nøkkel-
personer. Det har også vist seg at det 
er mindre sårbart å jobbe med frivillig 
engasjement gjennom organisasjoner 
enn å jobbe opp mot enkeltpersoner. 
Organisasjonene representerer en 

I områdeløftarbeidet har vi hele 
veien vært på utkikk etter resur-

spersoner som har et spesielt 
engasjement for Haugenstua. 

struktur som er vedvarende og som 
det er lett å operere innenfor enten 
man er bydel eller frivillig. Arbeidet 
med organisasjonene har gitt gode 
resultater med en voldsom vekst i 
frivillighet på Haugenstua. Anslagsvis 
244 personer deltok som frivillige i 
gjennomføring av aktiviteter og arran-
gementer i 2012. Det frivillige orga-
nisasjonslivet har dessuten fått økt 
kompetanse i forhold til for eksempel 
det å søke midler eller registrere 
seg i Brønnøysundregisteret. Mange 
flere organisasjoner fra Haugenstua 
søkte om frivillighetsmidler fra Bydel 
Stovner i 2013, enn tidligere. Dette 
gir organisasjonslivet ytterligere bæ-
rekraft og en økt demokratiforståelse 
blant medlemmene. 

5.5 EMPOWERMENT – OM Å 
FINNE LØSNINGENE SELV
Et bærekraftig lokalsamfunn, forut-
setter beboere og aktører som tar 
ansvar, engasjerer seg og bryr seg 
om stedet. De senere årene har det 
vært en positiv utvikling i deltakelse 
fra frivillige på arrangementer og en 
økning i lokale aktivitetstilbud. En 
forklaring på dette er at mange har 
tatt i bruk Bydelens lokaler til ulike 
aktiviteter. Bydelen har også lagt 
vekt på å fremme empowerment i 
møte med befolkningen, frivillige 
lag og organisasjoner. Empower-
ment er en form for myndiggjøring 
der enkeltmennesker eller grupper 
har en bevisst holdning til egen 
situasjon, blir selvhjulpne og finner 
løsninger på eventuelle problemer 
på egenhånd. Man jobber ofte med 
empowerment ovenfor grupper som 
er marginaliserte. I bydeler kretser 
empowerment-problematikken gjerne 
rundt det å motta hjelp og stønad fra 
andre fordi man ikke har tistrekkelige 
økonomiske og sosiale ressurser 
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FAKTA: STOLT OG MYNDIGGJORT - THIS IS HAUGENSTUA 

Omdømmeundersøkelsen som ble gjennomført i 2011 viste at ungdom på 
Haugenstua er stolte av stedet sitt. Stolte ungdom er gode ambassadører. 
Områdeløft ønsket å legge til rette for arenaer der disse stemmene kun-
ne komme til utrykk, som en del av både omdømmearbeidet og barn- og 
ungdomsarbeidet på Haugenstua. For å vise frem Haugenstuas pulserende 
musikk- og dansemiljø, ønsket en del ungdommer som er tilknyttet Verdens-
huset og arrangere en konsert med navnet «This is Haugenstua».  
 
Ungdommene stod for all planlegging, søknad om penger, booking av artis-
ter og gjennomføringen av arrangementet. På denne måten fikk ungdomme-
ne kompetanse innen prosjektledelse og arrangementstyring. Ungdommene 
fikk veiledning fra bydelen gjennom hele prosessen. Det ble brukt et visuelt 
prosesslederverktøy for å skape rom for deltakelse og medvirkning, der opp-
gaven i hovedsak var å gi ungdom positive mestringsopplevelser i forhold 
til det å gjennomføre noe de brenner for. Arrangementet ble finansiert av 
Groruddalssatsingens Områdeløft på Haugenstua og Stovner Ungdomsråd.
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og handlingsmønster preger befolk-
ningens deltakelse i medvirknings-
situasjoner og måten de deltar på 
(Beier og Høeg, 2013, som henviser 
til Schutz, 1970). Passiv medvirkning 
kan skyldes at situasjonen oppleves 
fremmed eller ukjent og derved van-
skeligere for deltakerne å håndtere.

Da Områdeløftet på Haugenstua 
startet i 2007, hadde det vært gjen-
nomført flere medvirkningsprosesser 
med lokalbefolkningen i et miljøsone-
program som pågikk fra 2004-2006.  
Dette medførte en del urealistiske 
forventninger i lokalsamfunnet om 
at konkrete tiltak snart skulle skje. 
Bydelen var derfor forsiktig med å 
igangsette nye, brede medvirknings-
prosesser som kunne medføre for-
ventninger fra lokalbefolkningen som 
vanskelig kunne innfris. 

I Områdeløftet har man gjennomført 
32 ulike prosjekter som har hatt ulik 
deltakelse og medvirkning fra bebo-
ere og andre aktører. Medvirkning på 
et overordnet nivå har blitt ivaretatt 
av en prosjektgruppe for Områdeløf-
tet med representanter fra borettsla-
gene, interesseorganisasjoner, skole, 
lokalpolitikere mfl. Prosjektgruppa har 
tatt stilling til overordnete mål, strate-
gier, valg av prosjekter, informasjon 
med mer. Prosjektgruppen har også 
hatt en viktig rådgivende funksjon i 
kvalitetssikring av enkeltprosjekter. 
I det følgende tar vi for oss hvordan 
medvirkningen har foregått i enkelte 

utvalgte prosjekter.

Medvirkning Smedstuaparken og 
Kvartalslekeplassen
I prosjektet «Samarbeid med boretts-
lagene» ble det i regi av Frilufts-
etaten gjennomført en medvirknings-
prosess med beboere i borettslagene 
om planlegging av tre uteområder. 
Friluftsetaten utarbeidet et opplegg 
som besto av en kombinasjon av 
metodene kreativ workshop/idé-
dugnad og gruppesamtale. Det ble 
utviklet en spørreguide som tok for 
seg de emner og temaer gruppene 
skulle diskutere, samt ulike øvelser 
og oppgaver deltakerne skulle løse i 
fellesskap. Underveis ble ulike visu-
elle teknikker og verktøy benyttet for 
å samle inn informasjon og avdekke 
beboernes meninger og ønsker. Det 
ble utført parallelle prosesser med 
hvert borettslag hvor arbeidsoppleg-
get ble tilpasset det enkelte boretts-
laget og uteområdet. Informasjonen 
som ble generert på idédugnadene 
ble i etterkant analysert, fortolket og 
tegnet ut i en konkret plantegning for 
hvert borettslag. Deltakerne ble invi-
tert til et oppfølgingsmøte etter idé-
dugnaden hvor planen ble presentert 
og justert i henhold til deltagernes 
innspill. Dette for å sikre oppslutning 
om planen. Deretter ble planen lagt 
fram for arbeidsgruppen før den ble 
ferdigstilt og kostnadsberegnet. Det 
var borettslagsstyrene, som har før-
stehåndskjennskap til sine beboere, 
som påtok seg ansvaret med å finne 

selv. I bedrifter og organisasjoner er 
empowerment også blitt populært, og 
handler ofte om at ledere gir tilstrek-
kelig informasjon til sine ansatte 
samtidig som de får frihet til å drive 
igjennom egne prosesser og finne 
løsninger på egenhånd (Blanchard, 
Carlos og Randolph 1996. Thomas 
og Velthouse 1990). 
 
I Områdeløftet har empowerment 
eller myndiggjøring vært en viktig 
grunntanke som har ligget bak mye 
av arbeidet. Det har handlet om å gi 
folk rom til å komme frem til ønsker, 
løsninger og mål på egenhånd, få 
anledning til å gjennomføre disse 
og siden også høste anerkjennel-
se for det. I forhold til for eksempel 
Osloungdommens motorsenter- og 
skatehall kommer empowerment- 
tankegangen til utrykk ved at det er 
brukerne selv som i stor grad be-
stemmer utforming og plassering 
av skaterampene. På Verdenshuset 
Haugenstua er en stor grad av tilbu-
dene også deltakerstyrte. 

5.6 MEDVIRKNING I  
OMRÅDELØFTARBEIDET
Medvirkning med beboere og utvik-
ling av lokale organisasjoner, ledere 
og ildsjeler har vært ansett som en 
viktig strategi i Områdeløftet for å få 
til varige endringer og et mer bære-
kraftig lokalt engasjement. Befolk-
ningens sosiale ballast, slik som ulik 
kulturell bakgrunn, gruppetilhørighet 

FAKTA: HUSBANKENS BOMILJØTILSKUDD 

«Bomiljøtilskudd er en ordning hvor borettslag, boligsameier, velforeninger og andre kan søke om 
tilskudd til utvikling av gode boliger og bomiljø i hele Groruddalen. Tilskuddsordningen skal støtte 
oppunder Groruddalssatsingen. Ordningen forvaltes av Husbanken.» 
 (http://www.husbanken.no/omradeloft/prosjektkatalog) 

Både Haugenstua borettslag og Smedstua borettslag har fått bomiljøtilskudd til oppgradering av 
uteområdene i innsatsområdet. Midlene har gått til nye avfallsbrønner, inngangspartier, beplant-
ning, belysning med mer. Haugenstua borettslag fikk også bomiljøtilskudd til oppgradering av 
kvartalslekeplassen med kunstgressbane, asfaltbane og nye sitteplasser. Smedstua borettslag 
fikk bomiljøtilskudd til oppgradering av Smia som er et beboerhus. Det ble også gitt bomiljøtil-
skudd til opparbeidelse av Haugenstua torg i regi av OBOS Forretningsbygg as.
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Empowerment er en form for myndigggjøring der enkeltmennesker eller grupper 
har en bevisst holdning til egen situasjon, blir selvhjulpne og finner løsninger på 
eventuelle problemer på egenhånd. 

av Smedstuaparken ved Smedstua 
borettslag og oppgraderingen av 
Kvartalslekeplassen i Haugenstua 
borettslag kom som et resultat av 
dette prosjektet.

Medvirkning Torget som møteplass
”Torget som møteplass 2013” startet 
i 2011. Da ble det gjennomført en 
medvirkningsprosess der beboere 
og brukere av torget fikk anledning 
til å komme med sine ønsker for 
rehabiliteringen. Det oppholder seg 
en del mennesker med rusrelaterte 
utfordringer på torget, og også en 
representant fra disse ble invitert 
inn i og deltok i medvirkningen. På 
bakgrunn av blant annet denne pro-
sessen ble det laget et skisseprosjekt 
for torgopprustningen utarbeidet av 
arkitektkontoret Naarud Stokke Wiig 

fram til representanter fra ulike bebo-
ergruppe som ville delta på idédug-
nad. Rekrutteringsprosessen utviklet 
seg noe ulikt for de tre borettslagene. 
I det ene borettslaget gjorde styret en 
betydelig innsats for å rekruttere be-
boere, noe som resulterte i godt opp-
møte. I et annet valgte styrelederen å 
invitere til idédugnaden ved å legge 
en lapp i beboernes postkasse, og 
oppmøte her var både lite og utvalget 
av de som kom var lite representativt 
for borettslaget som helhet. (Bydel 
Stovner, 2011).

Hensikten med selve prosjektet var 
å bistå borettslagene med å utvikle 
og forbedre sine utearealer. Utgangs-
punktet var at borettslagene selv 
skulle vise initiativ og engasjement 
til å bedre eget bomiljø. Byggingen 

Et bærekraftig lokalsamfunn, 
forutsetter beboere og aktører 

som tar ansvar, engasjerer seg 
og bryr seg om stedet. 
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få mer bærekraftige løsninger. Ved 
avslutningen av prosjektet mens 
hagene drevet på selvstendig vis av 
parsellhagelaget.  Planleggingen av 
Smedstuaparken startet på et høyt 
middels nivå med plassering av noe 
makt til beboere. Beboerne initier-
te parkopparbeidelsen og hadde 
påvirkningen på de løsningene som 
ble valgt for utformingen av parken. 
Etter dette ble prosjektet gjennomført 
av kommunen, med liten medvirkning 
med beboerne. I Storstuaprosjektet 
ble det i liten grad gitt rom for direkte 
medvirkning med beboerne, men 
borettslaget hadde en viktig rolle og 
ble partner i prosjektet i gjennomfø-
ringsfasen.  

Ut fra erfaringene på Haugenstua 
konkluderer vi med at mange av 
prosjektene i Områdeløftet ikke var 
egnet for høy grad av medvirkning. 
Fysiske byggeprosjekter på offentlig 
grunn, slik som parker, gatebelys-
ning, offentlige torg mm, kan vanske-
lig gjennomføres med høy grad av 
beboermakt. Norsk lov åpner ikke for 
at befolkningen selv kan planlegge 
og bygge, for deretter å overlate drift 
og forvaltning til det offentlige. Der-
som beboere skal gjennomføre slike 
prosjekter, krever det at beboerne or-
ganiserer seg og inngår partnerskap 
og avtaler med kommunen. Dette 
er krevende å få til i levekårsutsatte 
områder. Effektiviteten og kostnads-
kontroll i prosjektgjennomføringen vil 
også bli skadelidende dersom amatø-
rer skal erstatte profesjonelle aktører. 
På Haugenstua er det også vår erfa-
ring av fysiske byggeprosjekter i liten 
grad har engasjert beboerne, selv når 
det tilrettelegges for medvirkning og 
beboerne inviteres til å delta. Derimot 
har sosiale og kulturelle tiltak i større 
grad engasjert befolkningen. I tillegg 
til parsellhagene, mener vi at «Aktiv 
på Haugenstua», «Stig skole som 
møteplass», støtte til arrangementer 
og styring og utvikling av tilbudene 
på «Verdenshuset Haugenstua» og 
«Motorsenteret og skatehallen» er 
gode eksempler på prosjekter som 
har hatt høy grad av medvirkning og 
bidratt til engasjement, sosial læring 
og demokratibygging. 

Arkitekter og Planleggere AS.

Medvirkning parsellhagene
Parsellhagene og ble etablert i 2008 
på initiativ fra beboere og med stor 
innsats fra Områdeløftet. Hagene 
ligger nedenfor Haugenstua skole og 
er blitt et attraktivt rekreasjonsområ-
de for nærmere 100 familier i nærmil-
jøet. Det har vært en overveldende 
oppslutning rundt tiltaket, og særlig 
mange kvinner har vist engasjement 
for hagene. I 2009 og 2010 oppgra-
derte Områdeløftet på Haugenstua 
parsellhagene. Det ble også etablert 
en parsellhageorganisasjon: Nedre 
Stovner Gård Parsellhagelag. I 2011 
fulgte vi opp styret og bistod med å 
få inn leieinntekter. Fra 2012 har par-
sellhagelaget hatt ansvar for drift og 
utvikling av parsellhagene. Parsellha-
gene er det prosjektet i Områdeløftet 
som i størst grad har lykkes med 
medvirkning. I dette prosjektet bidro 
medvirkningsprosessene til demo-
kratibygging og sosial mobilisering. 
Parsellhagene skapte stort engasje-
ment og god oppslutning særlig blant 
svake grupper, som Bydelen vanlig-
vis ikke kom i kontakt med.

5.7 KRITISK REFLEKSJON 
Områdeløftet på Haugenstua
Bydel Stovner har med bakgrunn 
i medvirkningsteorien til Sher-
ry Arnstein (se tabell 4), studert 
medvirkningen i tre prosjekter: 
Storstua, Samarbeid med borettsla-
gene/-Smedstuaparken og parsellha-
gene. Utgangspunktet er at høy grad 
av medvirkning er viktig i levekårsut-
satte områder fordi delegering av 
makt bidrar til økt engasjementet, so-
sial mobilisering og demokratibygging 
blant beboerne. De tre prosjektene 
varierer i hvordan medvirkningsas-
pektet ble ivaretatt (høy, middels eller 
lavt medvirkningsnivå) og i hvilken 
fase av prosjektene medvirkningen 
fant sted. I prosjektet «parsellhage-
ne» varierte medvirkningen mellom 
høyt nivå og høyt middels nivå.  Pro-
sjektet startet opp med at parselldyr-
kerne selv bearbeidet jorden og anla 
parsellhager, deretter tok Bydelen 
større kontroll og fattet beslutninger 
om ny utforming av hagene for å 

Parsellhagene er det prosjek-
tet i Områdeløft som i størst 
grad har lykkes med med-
virkning. 
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1 Manipulation (Manipulasjon) 

2 Therapy (Terapi) 

3 Informing (Informasjon) 

4 Consultation (Konsultasjon) 

5 Placation (Plassering av noe makt/deltakelse)

6 Partnership (Partnerskap)

7 Delegated Power (Delegert makt) 

8 Citizen Control (Beboermakt) 

Tabell 4: Sherry Arnsteins medvirkningsstige

FAKTA: SHERRY ARNSTEINS  
MEDVIRKNINGSSTIGE 

”A Ladder of Citizen Participation”, Sherry R 
Arnstein’s medvirkningsstige fra 1969 danner 
grunnlaget for dagens teorier om medvirkning 
og har som hovedtema at makt skal overføres 
til de som er ”utestengt”, samtidig som stigen 
karakteriserer medvirkningsnivå i ulike proses-
ser hvor innflytelse og makt er økende for hvert 
trinn. Trinn 1 og 2 gir ikke rom for medvirkning, 
mens trinn 3 til 5 innebærer at man oppholdes 
med ”prat”, dvs en liksomdeltakelse der ”mak-
ten” forbeholder seg retten til å bestemme. 
Det er først på trinn 6 – 8 at det åpnes for reell 
deltakelse og medbestemmelse av ulik grad. 
Arnstein vil med stigen synliggjøre forskjellen 
mellom borgere uten makt og borgere med 
makt. Ifølge Arnstein er stigen en forenklet mo-
dell av virkeligheten, som skal illustrere at det 
er ulike grader av borgerdeltakelse.
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6. PARTNERSKAP OG SAMARBEID 
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6.1 BYDELEN SOM  
LOKALSAMFUNNSUTVIKLER 
Gjennom Områdeløftet, har Bydel 
Stovner skaffet seg erfaring i å 
sitte i førersetet i utviklingen av 
lokalsamfunnet Haugenstua. Hus-
bankens langsiktighet i satsingen 
og årlige rammebevilgninger, har 
gitt muligheter for at Bydelen har 
kunnet utvikle denne rollen. Bydelen 
har skaffet seg et godt kunnskaps-
grunnlag om Haugenstua særegne 
utfordringer og behov, som er blitt 
brukt til å sette mål for arbeidet og 
planlegge og begrunne hvorfor noen 
prosjekter og strategier bør prior-
iteres framfor andre. Et faglig godt 
kunnskapsgrunnlag og ikke minst 
tilgangen til midler fra Husbanken, 
har bidratt til at Bydelen har vært en 
interessant samarbeidspartner for 
flere. Interessentkartleggingen og 
suksesskriteriene som ble innarbei-
det i handlingsplanen i 2011, viser 
hvor avgjørende forankring, samar-
beid og partnerskap ble ansett å 
være for å lykkes med Områdeløftet.  
 
6.2 PARTNERSKAP OG 
SAMARBEID
En rekke interessenter har virke-
midler og makt til å påvirke utviklin-
gen på Haugenstua. Eksempler er 
Bydelens administrasjon og  
tjenestestedene lokalisert på Hau-
genstua, bydelspolitikere, byråd og 
bystyret, Husbanken, borettslagene, 
media, OBOS Forretningsbygg, 
andre næringsdrivende og en rekke 
offentlige virksomheter slik som 
Helse- og velferdsetaten*, Plan- og 
bygningsetaten, Bymiljøetaten, 
Statens vegvesen, Jernbaneverket, 
Utdanningsetaten, Undervisnings- 
bygg mfl. Den enkelte beboer har 
hver for seg liten makt, men gjennom 
å organisere seg i borettslag eller 
i andre organisasjoner, øker bebo-
ernes makt. 

Selv om interessentene på Haugen-
stua har virkemidler og makt, er det 

ikke sikkert de har interesse eller 
egennytte av å bidra i lokalsam-
funnsutviklingen. En viktig del av 
arbeidet har derfor vært å kartleg-
ge hvilke interessenter som har 
interesse av å bidra i arbeidet, og 
dermed konsentrere innsatsen mot 
disse interessentene. For å oppnå 
en fruktbar samarbeidsrelasjon, har 
Områdeløftet søkt å skape vinn–vinn  
situasjoner. På dette grunnlaget er 
det inngått en rekke samarbeidsavtal-
er med andre aktører om å gjen-
nomføre tiltak på Haugenstua.  Vår 
strategi har vært at detaljplanlegging/
prosjektering og anleggsprosjekter så 
langt som mulig skal gjennomføres 
av ansvarlige aktører, mens Bydelens 
rolle har vært å kartlegge behov, 
utarbeide strategier og gjennomføre 
forstudier og å medvirke med befolk-
ningen. I tillegg har Bydelen aktivt 
bidratt til å skaffe finansiering. 

De viktigste samarbeidspartnerne for 
Områdeløftet, har i tillegg til de ak-
tørene som har deltatt i prosjektgrup-
pa og Bydelens egne ansatte, vært 
Bymiljøetaten, Kulturetaten, Plan- og 
bygningsetaten, OBOS Forretnings-
bygg as, Hafslund Nett Eiendoms- og 
byfornyelsesetaten og Omsorgsbygg 
Oslo KF**. 

For å få synlige resultater fort, har 
Bydelen likevel unntaksvis tatt ansvar 
på andre aktørers områder, slik 
som å ta ansvar for prosjektering av 
gatebelysningsanlegget (”En lysere 
hverdag”), prosjektering og bygging 
av og kunstverket «Storstua»  og 
prosjektering og ombygging av mø-
tested  på Motorsenteret og kafeen 
på Verdenshuset Haugenstua. I alle 
disse prosjektene har vi søkt tett sa-
marbeid med ansvarlige instanser.

6.3 BYDELEN SOM  
TJENESTEINNOVATØR 
Selv om Områdeløftet avsluttes i 
2013, har Bydelen fortsatt en viktig 
rolle å spille i lokalsamfunnet. Hau-

Gjennom Områdeløft har Bydel 
Stovner skaffet seg erfaring i å 
sitte i førersetet i utviklingen av 

lokalsamfunnet Haugenstua. 

* Helse- og velferdsetaten driver Haugenstua rehabiliteringssenter, en rusinstitusjon som ligger på 
Haugenstua Torg 
** Hafslund var eier og byggherre for gatebelysningsanlegget i “En lysere hverdag”. Eiendoms og 
byfornyelsesetaten har ansvar for Rommenfyllingen der vi har etablert Rommensletta skulpturpark- 
Omsorgsbygg Oslo KF har forvaltningsansvaret for motorsenteret og tomta der skatehallen står op-
pført, og bistår i konseptutvalgutredningen for nytt motorsenter og skatehall
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genstua kjennetegnes ved at stedet 
har hatt få talsmenn, og selv om 
deltakelse i frivillig arbeid, organisas-
jonslivet og aktivitets- 
nivået er økende, er det fortsatt ingen 
velforeninger eller andre nettverk 
som ivaretar et helhetlig lokalsam-
funnsperspektiv. 

Internt i Bydelen har Områdeløftet 
særlig samarbeidet med Bydelens 
Enhet for ungdom, kultur og nærmil-
jø, som har hatt flere prosjektledere 
i Områdeløftet.  Dette har bidratt 
til forankring hos ansatte, som 
forventes å ha betydning for vi-
dereføring av tiltak når Områdeløftet 
er over. Vi har gjennomført 2  
seminarer i henholdsvis 2012 og 
2013 med ansatte fra Bydelens 
tjenester og andre lokale aktører 
på Haugenstua torg for å utvikle en 
strategi for bærekraftige Haugenstua 
etter at Områdeløftet er avsluttet.  

I 2012 startet vi opp en prosess for 
bærekraftige Haugenstua 2014, der 
vi konkluderte med at Verdenshuset 
Haugenstua (Haugenstua scene) 
skal være et flerbrukshus for alle og 
motor i det videre lokalsamfunnet. 
Med flerbruk tenker en både interne 
og eksterne brukere. Bydelen bruker 
lokalene strategisk og har åpnet opp 
for at befolkning, lag og foreninger 
kan være med i utviklingen av huset 
og bidra til å forme nærmiljøet. I 2013 
var det over 20 organisasjoner som 
brukte Verdenshuset Haugenstua på 
jevnlig basis. Bydelen har forsterket 
ungdomstilbudene på Haugenstua, 
gjennom å flytte ungdomstiltaket 
Planet fra Vestli til Haugenstua i 
2012. 

På seminaret i 2013 ble det gitt 
innføring i metoder for å fremme 
Empowerment i kontakt med be-

folkningen og hvordan ansatte kan 
ta et bredere lokalsamfunnsansvar 
enn det som normalt faller inn under 
tjenestenes ansvar.

På Verdenshuset Haugenstua er det 
også utviklet nye tjenester i Bydelens 
regi, slik som Stovner Frisklivs- og 
mestringssenter.  Dette er Norges 
første Frisklivs- og mestringssenter 
mot en flerkulturell befolkning og 
Oslo første frisklivssentral. I tillegg 
til tilbudet som gis til befolkningen 
gjennom bruk av frisklivsresept, har 
senteret aktivt bidratt i områdeløft- 
arbeidet og er nå en viktig samar-
beidspartner i utviklingen av  
Verdenshuset og lokalmiljøet. De har 
bistått med råd i forbindelse med valg 
og utplassering av treningsappara-
turer på Rommensletta skulpturpark, 
har åpne treninger for befolkningen 
og samarbeider med og styrker 
frivillige aktivitetstilbud, som f.eks. 
«gågruppa» på Haugenstua. I 2013 
fikk Bydelen Oslo kommunes Senior-
pris, for et nytenkende tilbud for eldre 
på Verdenshuset, såkalt «Balanse-
kunst”, som er et kombinert kurs- og 
rehabiliteringstiltak for eldre. 

Et resultat av Områdeløftet mener vi 
er at Bydelens ansatte og Bydelen 
som organisasjon har blitt utfordret 
til å ta mer helhetlig samfunnsansvar 
og således fått erfaring i å sam- 
arbeide på tvers av sektorer og 
tjenester. Ikke minst har bydelsdirek-
tørens aktive engasjement i satsin-
gen bidratt til et slikt fokus i organis-
asjonen. Nye samarbeidsrelasjoner 
internt i Bydelen og mellom Bydelen, 
frivillige, offentlige etater og privat 
næringsliv, har bidratt til å utvikle 
nye tilbud for befolkningen, som er 
eksempler på tjenesteinnovasjon.  

Et resultat av Områdeløftet 
mener vi er at bydelens  
ansatte og bydelen som  
organisasjon har blitt  
utfordret til å ta mer helhetlig 
samfunnsansvar
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FAKTA: SUKSESSKRITERIER FOR OMRÅDELØFTET 

• Bydelen har kompetanse og ressurser til programarbeidet
• Områdeløftet er godt forankret hos bydelsutvalget, bydelsdirektør og blant ansatte
• Områdeløftet er helhetlig og baserer seg på fakta om området
• Områdeløftet gir grunnlag for videre utviklingsarbeid etter at satsingen er avsluttet
• Det sikres lokal forankring blant beboere og ressurspersoner i styringen av programarbeidet og 
i enkeltprosjektene
• Bydelen har styrket Haugenstua med flere ressurser og nye tilbud
• Verdenshuset Haugenstua involverer ressurspersoner fra privat, offentlig og frivillig sektor i 
lokalsamfunnsutviklingen
• Bydelen legger vekt på empowerment (myndiggjøring) i kontakt med befolkningen
• Folk blir tatt på alvor når de har ideer, forslag til tiltak og vil delta lokalt
• Folk engasjerer seg i stedet sitt (deltakelse i arrangementer, omtale i media)
• Områdeløftet og bydelen gir informasjon på den måten folk ønsker
• Områdeløftet og bydelen etablerer vinn/vinn situasjoner for de vi samarbeider med
• Det sikres midler til investering i prosjekter og til drift av aktiviteter i området
• OBOS Forretningsbygg as investerer på Haugenstua torg

Kilde:  Bydel Stovner
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Nå som Områdeløftet er i avslut-
ningsfasen er det naturlig å vende 
blikket bakover i et forsøk på å 
vurdere i hvilken grad satsingen har 
oppnådd det den hadde som mål-
setning. I dette kapittelet reflekteres 
det rundt hva som er gjort, hvilke 
mål som er nådd og veien videre for 
Haugenstua.

Haugenstua er et sted der det 
de siste 30 årene ikke har skjedd 
store investeringer.  Gjennom 
Områdeløftets prosjekter og andre 
Groruddalsprosjekter på Haugenstua, 
er det gjennomført betydelige invest-
eringer i lokalsamfunnet.  Verdien av 
investeringene er beregnet å være 
170 mill  i perioden fra 2007-2013. 
Av dette er 40 mill gitt som direkte 
tilskudd til Områdeløftet i Bydel 
Stovner  og 44 mill er beregnet som 
egenandeler (tidsbruk, husleie mm) 

7. OPPSUMERING OG REFLEKSJON 
fra Bydelen og samarbeidspartnere. 
I tillegg er det gjennomført prosjekter 
i satsingsområdet til om lag 86 mill 
kroner av andre aktører. Dette er 
tilskuddsmidler fra Groruddalssatsin-
gen (særskilte tilskudd og bomiljøtil-
skudd) som har gått direkte til andre 
aktører, samt egenandeler. 
 
7.1 DE NYE MØTEPLASSENE
Områdeløftet har skapt fine og nye 
møteplasser på Haugenstua som 
for eksempel Skulpturparken, Par-
sellhagene og Smedstuaparken. I 
tillegg til dette har en del «gamle» 
møteplasser blitt rustet opp og gitt 
nytt liv som for eksempel Verden-
shuset, Torget, Motorsenteret og 
skatehallen. Møteplassene vil leve 
videre etter at satsingen er avsluttet, 
og befolkningen vil i lang tid fremov-
er ha glede av disse. Bydel Stovner 
viderefører sitt ungdomsarbeid på 

Verdenshuset Haugenstua og på 
Osloungdommens motorsenter- og 
skatehall.

7.2 STOR GRAD AV  
PROSJEKTGJENNOMFØRING
Vi ser en høy grad av prosjektgjen-
nomføring i henhold til planene som 
ble lagt for Områdeløftet. Det som 
gjenstår når vi skriver denne rappor-
ten er ferdigstilling av «Bygger`n», et 
prosjekt der Bymiljøetaten er ans-
varlig og beplantning på torget som 
inngår i torgopprustningen. Her er 
det OBOS Forretningsbygg som er 
ansvarlig byggherre. Ut over dette 
er alle prosjektene i Områdeløftet 
gjennomført. 

7.3 HAR VI NÅDD MÅLENE?
I områdeløftarbeidet har vi skilt mel-
lom effektmål og resultatmål. 
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Resultatmålene, som er de konkrete 
prosjektleveransene ved prosjekt-
slutt, er evaluert av Områdeløftet.  
Alle de utendørs møteplassene som 
inngår i mål a, er etablert eller under 
etablering. Bygger’n ble igangsatt av 
Bymiljøetaten høsten 2013.

Når det gjelder mål b, så har Om-
rådeløftet lagt grunnlag for at det 
kan fattes vedtak om å bygge nytt 
Motorsenter og skatehall på Hau-
genstua. Bystyret vedtok Områ-
deprogrammet for Haugenstua og 
Nedre Rommen (sak 184/2013), som 
anbefaler at prosjektet Haugenhallen 
(nytt motorsenter og skatehall) be-
holdes og videreutvikles på Haugen-
stua.  Likeledes vedtok Bystyret i sak 
154/2013 i forbindelse med kom-
munedelplan for Alna miljøpark at det 
tillates idrettsanlegg/hall for skating 
på tomt i Garver Ytteborgsvei i Alna 

miljøpark. Grunnlag for vedtak om 
finansiering av Haugenhallen er gitt 
gjennom Bydel Stovners utarbeidelse 
av en konseptvalgsutredning for nytt 
motorsenter og skatehall, som ble 
oversendt til Byrådsavdeling for eldre 
og sosiale tjenester i november 2013. 
Konseptvalgutredningen konkluderer 
med at bygging av et nytt samlokali-
sert motorsenter og skatehall på 
tomten i Garver Ytteborgs vei vil gi 
best måloppnåelse. For å oppnå min-
imumskravene med større skatehall 
og de øvrige lokalene på størrelse 
med dagens, er kostnadsoversla-
get 36,7 mill eks mva (P50), hvorav 
prosjektet kan finansieres med stat-
lige tippemidler og ekstraordinære 
tilskudd og kommunal finansiering 
over bykassen.  

Mål c sier at det skal tilrettelegges 
for mange ulike grupper av befolk-

ningen på Haugenstua scene og at 
huset skal ha 50 000 besøkende i 
2013, samtidig som besøksmålet 
for Nærmiljøsenteret er 6 000 
besøkende. Driften av Nærmiljøsen-
teret i egne lokaler ble avsluttet som-
meren 2013 fordi senterets funks-
joner og brukerne skal innpasses på 
Haugenstua scene (Verdenshuset 
Haugenstua).  Besøksmålet må 
derfor vurderes samlet for Haugen-
stua scene og Nærmiljøsenteret og 
vil da være 56 000 besøk i 2013. 
Dette besøksmålet ser ut til at vi når 
med god margin da det høsten 2013 
er registrert 1 800 besøk i uka, noe 
som tilsier rundt 90 000 besøk i året. 
Brukerne av Verdenshuset represen-
terer et mangfold av befolkningen, 
slik som beskrevet i målsettingen. De 
registrerte besøkstallene for skate-
hallen og skateparken i 2013 er i 
overkant av resultatmålet på 40 000 
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besøkende. 

Resultatmål d er at alle parsellene i 
parsellhagen skal være i bruk i peri-
oden 2011 - 2013. Sommeren 2013 
var alle parsellene som ble vurdert 
som dyrkbare, utleid. Noen parseller 
er vurdert som udyrkbare på grunn 
av problemer med vanntilsig. 

Resultatmål e, sier at Haugenstua 
Torg skal være opprustet innen 2013.  
Dette er nådd med unntak av  
beplantning på torget, som gjennom-
føres våren 2014. 

Resultatmål f er å få etablert fore-
ninger og nettverk som skal ivareta 
beboernes interesser i området og 
fremmer en positiv utvikling av  
Haugenstua. Her har Områdeløftet 
tatt initiativ til å etablere en velforen-
ing uten at dette ga resultat. Det er 
etablert et brukerstyre for  
Verdenshuset Haugenstua, der 
foreningene som bruker huset 
deltar aktivt, kommer med innspill 
og blir informert om hva som skjer i 
nærmiljøet. På denne måten vil folk 
som engasjerer seg i aktivitetene på 
Verdenshuset også være med på å 
forme lokalmiljøet.  
Bydel Stovner har også inngått en 
partnerskapsavtale med Forenin-
gen Stig gård, som har til hensikt å 
stimulere til økt aktivitetstilbud på 
Haugenstua. 

Resultatmål g sier at det skal gjen-
nomføres tre kulturarrangementer 
per år på torget og ett per år i områ-
det for øvrig i perioden 2011 - 2013. 
Dette er oppnådd med gode mar-
giner i 2011 og 2012. I 2013 ble det 
gjennomført 2 utendørs åpne kultur-
arrangementer på Haugenstua i regi 
av Groruddalssatsingen, men det var 
ikke hensiktsmessig å ha kultur- 
aktiviteter på torget på grunn av 
ombyggingsarbeidene. 

Det er vanskelig å si noe sikkert om 
i hvilken grad effektmålene vil nås, 
fordi dette må vurderes i tiden etter at 

satsingen er over. Til tross for omfat-
tende anleggsarbeid på Haugenstua 
scene (Verdenshuset Haugenstua) 
og torget i 2013, ser vi sterkt økende 
bruk av Verdenshuset, som inngår 
i effektmål III. Hvorvidt flere mener 
at det er gode og mangfoldige tilbud 
på Haugenstua (effektmål II) og om 
trivselen har økt (effektmål I), vil kun 
en spørreundersøkelse i befolknin-
gen i etterkant av satsingen kunne 
gi svar på. Det samme gjelder en 
vurdering av hvorvidt Områdeløftet 
har bidratt til økt kjennskap til og 
bruk av møteplasser (effektmål V) 
og opplevelse av bedre belysning og 
mindre forsøpling (effektmål IV). 

7.4 VEIEN VIDERE – HVA 
SKJER MED HAUGENSTUA NÅ?
Siden Områdeløftet har vært en 
tidsavgrenset programsatsing, har 
en del av oppdraget vært å tenke 
bærekraft og videre drift av alle pros-
jekter og tiltak som settes i gang. For 
alle fysiske tiltak som er etablert og 
tilbud som drives når Områdeløftet 
avsluttes, er det definert hvem som 
har ansvar for videre drift.  

Verdenshuset Haugenstua er tenkt 
som motor i det videre lokal- 
samfunnsarbeidet. I etableringen 
av Verdenshuset har Bydelen brukt 
prosessledelselsmetodikk og hatt 
et helhetlig fokus på myndiggjøring 
i alle ledd fra fysisk tilrettelegging til 
drift av huset. 
 
Videre er det inngått samarbeid-
savtaler med brukerne av huset som 
skal stimulere organisasjonene til å 
bidra positivt tilbake til ”huset” slik at 
de ikke kun blir passive leietakere. 
Ved å samle det offentlige og det friv-
illige organisasjonslivet i samme hus 
mener vi at vi har gode forutsetninger 
for å få til et helhetlig og bærekraft-
ig utviklingsarbeid på Haugenstua 
framover. Det arbeides også for å 
etablere et forum eller «ressurs-
gruppe» i tilknytning til Verdenshuset, 
for å sikre befolkningens medvirkning 
og deltakelse i lokalsamfunnsutviklin-

Verdenshuset Haugenstua er tenkt som 
motor i det videre lokalsamfunnsarbeidet. 

gen.  

For å lykkes i det langsiktige omdøm-
mearbeidet for Haugenstua, forut-
settes det vilje fra mange aktører til 
å investere i kvalitetsmessige gode 
og bærekraftige prosjekter i området. 
Plan- og bygningsetaten område-
program for Haugenstua og Nedre 
Rommen som ble vedtatt av bystyret 
i juni 201, anbefaler strategier og til-
tak i årene som kommer. Ombygging 
av Haugenstua torg og forsterking av 
Alna Miljøpark med Rommensletta 
skulpturpark og Haugenhallen, vil 
kunne ha betydning for ytterligere 
investeringer på Haugenstua i fram-
tida.  
 
Det er likeledes spennende å se hva 
som skjer i tilgrensende områder på 
Nedre Rommen, som har et stort 
potensiale for transformasjon og en-
dret arealbruk. For å kunne påvirke 
utvikling av Nedre Rommen, har 
Bydel Stovner inkludert Nedre Rom-
men i Områdeløftet Stovner sentrum 
som pågår fram til 2016.  Dette har 
resultert i at Bydel Stovner og Plan- 
og bygningsetaten har gjennomført 
mulighetsstudier og at det i skrivende 
stund utarbeides et Planprogram for 
Nedre Rommen, som skal gi føringer 
for videre utvikling.  
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Oslo kommune
Bydel Stovner

Bydelsadministrasjonen

RAPPORT FRA TILSYNSBESØK

Navn på tjenestested: Stovnerskogen sykehjem inkl. dagsenter

Dato for besøket: 07.10.2013 Tidspunkt (fra kl. til kl.): 10.00 —13.15

Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært besøk: uanmeldt besøk
Hvis ekstraordinært besøk —hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært
det?
Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende til stede: Grete Andberg,
Inger J. Lervik og Erling Rimstad
Forfall:
Møtesekretær: Grete Andberg

Kontakter under tilsynet:
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet; beboere (anonymisert), pårørende
(anonymisert), ansatte, ledere, andre)
Avdelingsleder/ansvarlig sykepleier på avdelingene/postene, pasienter og enkelte pårørende.

Alle avdelingene hadde hatt en fin sommer og det har vært mye god uteaktivitet, det er gangveier
rundt sykehjemmet og utemøbler flere steder i tillegg til sansehage og store varandaer i alle etasjer.
Det hadde vært både turer og grillfest og med mange av de faste vikarene i sommerjobb hadde
ferietiden blitt greit avviklet.

Med Lottemidler var det satt i stand en fin røykfri utestue med møbler, planter og varmelamper. Et
flnt tilbud som ble godt brukt.

Når avdelingene har stort sykefravær blir det en stor belastning for de som er på jobb. NAV dekker
kun 60% lønn og vikarbudsjettet er på 4%, da blir pleiefaktoren ikke det den er ment å være når
det er høyt sykefravær.

På dagsenteret var det sosialt samvær med spørsmål og svar, her var lokalet helt fullt med
pasienter fra hele sykehjemmet. Fortsatt mange som ønsker seg dagsenterplass og flere dager.
De to aktivitørene gjør en flott jobb med ukentlige aktiviteter for de som ønsker det.

På avd. 1 B, skjermet avd., var det høyt sykefravær (18%) og med snittalder på betjeningen på 50+
var det stor slitasje på en tung avdeling.

Det var nå ansatt ny avdelingsleder på 2 B som også dekker 2 A, der avdelingsleder fortsatt er i
permisjon. Her var det 12 % sykefravær. Rusavdelingen er nå fullt belagt, lite folk til stede, men
de vi snakket med var godt fornøyd. Det hadde vært flere dødsfall i avdelingen.

3 A og B hadde lite sykefravær og tilfredse pasienter.

Hvordan ble tilsynet gjennomført: Institusjonsbesøk
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon)



Leder tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg

Tilsynsrapport oversendt til:
Bydelsadministrasjonen / bydelsutvalget dato: 

Institusjonens leder / styre (private institusjoner) dato:

2

Tilsynsutvalgets oppgaver:
(ref. bystyresak 165/05 og 432/08)

Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene drives i samsvar med regler og
retningslinjer gitt av staten og Oslo kommune.

Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene:
gir den enkelte beboer/brukerforsvarlig omsorg og hjelp, og behandler
den enkelte beboer/bruker med respekt
har utarbeidet målsetting, opplegg og tidsplanfor oppholdetfor den
enkelte bruker
følger bestemmelsene som regulererforhold under oppholdet, herunder
bestemmelse om bruk av tvang
har lokaler, utstyr, aktivitetsmateriell og lignende som er i samsvar med
formålet for virksomheten
drives medforsvarlige personalforhold
har opprettet medisinsk tilsynfor de institusjoner hvor dette erforutsatt
oppbevarer beboernes midlerforsvarlig dersom tjenestestedene er gitt
ansvarfor dette
sørgerfor at informasjon om Helse- og sosialombudet og om hvordan
ombudet kan kontaktes er lett tilgjengeligfor brukere/beboere.

Medisinskfaglige oppgaver ligger utenfor tilsynsutvalgets oppgaver.

Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet
anmerknader / forhold som bør endres:

(Inkl. event. oppfølgingssaker fra tidligere tilsyn)

Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk:

Oslo den 14.10.2013

Erling Rimst dGrete Andberg
1; 1:17/g

Inger J. L ik



For sykehjem:
• Sykehjemsetaten til kommentering dato:

Taushetsplikt:
Tilsynsutvalget har taushetsplikt om personlige forhold som utvalgene blir kjent med i sitt arbeide.
For øvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt.

Mal for rapport er utarbeidet i henhold til bystyresak 165/05"Arbeidsbetingelser for tilsynsutvalg i
institusjon mv" —byrådssak 229/04 og bystyresak 432/08 "Styrking og samordning av tilsyn i
sykehjem" —byrådssak 144/08
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 Bydelsadministrasjonen 

 

 
RAPPORT FRA TILSYNSBESØK 
 
Navn på tjenestested:  Stovnerskogen sykehjem inkl. dagsenter 
 
 
Dato for besøket:   10.12.2013               Tidspunkt (fra kl. til kl.): 10.00 – 13.20 
 
 
Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært besøk: anmeldt besøk 
 
 
Hvis ekstraordinært besøk – hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært 
det?  
 
Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende til stede: Grete Andberg,Erling 
Rimstad og Wenche W. Utvik 
 
Forfall: Inger J. Lervik 
 
Møtesekretær: Grete Andberg 
 
Kontakter under tilsynet: 
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet; beboere (anonymisert), pårørende 
(anonymisert), ansatte, ledere, andre) 
Institusjonssjef, avdelingsleder/ansvarlig sykepleier på avdelingene/postene, 
pasienter og enkelte pårørende. 
Det er fortsatt en avdelingsleder for 2 A og 2 B, ny avdelingsleder kommer på 2 A 
1. februar. Det er 3 ledige rom på rusavdelingen, så ledig personale blir benyttet 
på de andre avdelingene når det mangler folk. Sykefraværet ligger stabilt rundt 
10%. Legen som er i permisjon er erstattet med vikar, så 1,6 legestilling er 
opprettholdt. 
Det har vært legemiddelgjennomgang på hele sykehjemmet med ny fagutviklings-
sykepleier og farmasøyt med god tilbakemelding. Også tannhelsen er gjennom-
gått, og det planlegges pleieplan inn på rommene. 
Noen avdelinger sliter med høyt sykefravær, så det må brukes mye vikarhjelp. 
Alle avdelinger var opptatt av juleaktiviteter, det ble bakt pepperkaker, her var det 
godt med noen ekstra sykepleieelever til hjelp, det hadde vært julemesse og det er 
daglige aktiviteter for de som ønsker det. Avdelingene hadde god bemanning i 
julen og var opptatt av å gi alle en hyggelig jul. 
Pasientene vi snakket med var godt fornøyd.  
Vi snakket med en pasient på rusavdelingen som ikke var helt fornøyd, men han 
var stort sett misfornøyd med det meste. 
Som alltid var betjeningen opptatt av at det blir for liten tid til pasientene. 
 
Hvordan ble tilsynet gjennomført: Institusjonsbesøk 
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon) 
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Tilsynsutvalgets oppgaver: 
(ref. bystyresak 165/05 og 432/08) 
 
Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene drives i samsvar med regler og 
retningslinjer gitt av staten og Oslo kommune. 
 
Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene: 

•  gir den enkelte beboer/bruker forsvarlig omsorg og hjelp, og behandler 
den enkelte beboer/bruker med respekt 

• har utarbeidet målsetting, opplegg og tidsplan for oppholdet for den 
enkelte bruker 

• følger bestemmelsene som regulerer forhold under oppholdet, herunder 
bestemmelse om bruk av tvang 

• har lokaler, utstyr, aktivitetsmateriell og lignende som er i samsvar med 
formålet for virksomheten 

• drives med forsvarlige personalforhold 
• har opprettet medisinsk tilsyn for de institusjoner hvor dette er forutsatt 
• oppbevarer beboernes midler forsvarlig dersom tjenestestedene er gitt 

ansvar for dette 
• sørger for at informasjon om Helse- og sosialombudet og om hvordan 

ombudet kan kontaktes er lett tilgjengelig for brukere/beboere. 
 

Medisinskfaglige oppgaver ligger utenfor tilsynsutvalgets oppgaver. 
 
 
Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet 

• anmerknader / forhold som bør endres: 
(Inkl. event. oppfølgingssaker fra tidligere tilsyn) 

 
 
Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk: 
 

Oslo den  13.12.2013 
 
 
Grete Andberg                     Erling Rimstad                      Wenche W. Utvik 
______________               _________________            _________________  
Leder tilsynsutvalg              Medlem tilsynsutvalg            Medlem tilsynsutvalg 
 
 

***** 
 
Tilsynsrapport oversendt til: 

• Bydelsadministrasjonen / bydelsutvalget dato:_______________ 
• Institusjonens leder / styre (private institusjoner) dato:______________ 

 
***** 
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For sykehjem: 
• Sykehjemsetaten til kommentering dato:____________________ 

 
 
 
 
 
Taushetsplikt: 
Tilsynsutvalget har taushetsplikt om personlige forhold som utvalgene blir kjent med i sitt arbeide. 
For øvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. 
 
Mal for rapport er utarbeidet i henhold til bystyresak 165/05 ”Arbeidsbetingelser for tilsynsutvalg i 
institusjon mv” – byrådssak 229/04 og bystyresak 432/08 ”Styrking og samordning av tilsyn i 
sykehjem” – byrådssak 144/08 

 



Mal for rapportering (settes inn i saksfremlegg) 

For administrasjonen: 

Beskrivelse av situasjon / problem: 

 

 

 

Vurdering av særskilt sårbare områder: 

• status for måltall og prognoser  
• sykefraværstall for den aktuelle tjenesten  
• sårbarhetsområder for øvrig  
• løpende og eventuelt forsterkende tiltak, se forslag til mal for spesielt utvalgte områder. 

 

 

Tiltak (for å forebygge): 

 

 

For komiteen 

Komiteens kommentar: 

 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

 

 

 

Komiteens vedtak som gjengis i protokollen bør være selvforklarende og utfyllende slik at det er tydelig hva komiteen har 
vurdert og kommentert, ikke kun at det tas til orientering.  Det bør fremgå at komiteen f. eks. har …..»som tilsynsmyndighet 
gjennomgått og vurdert tjenesteområdene xxx  basert på statusrapport med event. avvik fra måltallene, samt tatt til 
etterretning administrasjonens ROS analyse av tjenesteområdene….». 
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