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BU-sak 158/2014 OMRÅDELØFT TØYEN – PROGRAMPLAN OG BUDSJETT 
2015 

 
I bystyrets vedtak av 05.06.2013 Vedrørende nytt Munchmuseum og tiltak for Tøyen står det en 
rekke punkter som kan sies å utgjøre en overordnet Tøyensatsing, hvor ansvaret for de ulike 
prosjektene (som for eksempel Tøyenbadet til badeland og opprustning av Tøyen torg) ligger på 
ulike fagetater.  
Under Tøyensatsingen er det et Områdeløft Tøyen som styres av Bydel Gamle Oslo, hvor vedtaket 
av 05.06.13 vedr. nytt Munchmuseum og tiltak for Tøyen lyder:   
 
«Oslo kommune forplikter seg til og tar initiativ til et områdeprogram over 5 år for å bedre 
levekårene på Tøyen, etter modell fra Oslo Sør- og Groruddalssatsingen med en kommunal 
finansiering på 25 millioner kroner per år. Staten inviteres til å delta med et tilsvarende beløp. 
Programmet starter fra 1. januar 2014. De kommunale midlene forvaltes av bydelsutvalget. Det 
forutsettes at innbyggere, frivillige lag og organisasjoner gis mulighet til deltakelse i 
beslutningsprosessen.» 
 
Bydelsutvalget behandlet i sak 4/14 organiseringen av Områdeløft Tøyen. I denne saken legges 
programplan og budsjett for 2015 frem for bydelsutvalget. 
 
Oppstartsåret 2013 var bydelens ramme for Områdeløft Tøyen 9,3 mill. og for 2014 var rammen 
21,9 mill. fratrukket midler til Tøyen skole for gratis kjernetid ved aktivitetsskolen (AKS). 
Bydelsutvalget har i løpet av 2013 og 2014 fattet vedtak knyttet til områdeløft Tøyen på til sammen 
5,2 mill., noe som gjør at det overføres ca. 26 mill. fra 2013/2014 som kan disponeres i 
programplan og budsjett for 2015. I tillegg har bydelen fått tildelinger på totalt 16,65 mill. fra den 
statlige medfinansieringen av Tøyensatsingen. Disse midlene har kommer relativt sent i 2014 og 
15,65 mill. kan derfor overføres til 2015 og inngår i finansieringen av vedlagte programplan og 
budsjett for 2015. De statlige midlene er fordelt over flere ulike bevilgninger som har ulike kriterier 
for søknad. Det er Oslo kommune som søker på disse midlene, i samråd med bydelen. Søknadene 
til de statlige midlene inkluderer flere strakstiltak, deriblant belysning på Tøyen, Tøyen utegalleri, 
møblering Tøyen Torg, integreringstiltak, frontteam for krisehåndtering, kartlegge 
oppgraderingsbehov for parker og plasser etc. Prosjektene er beskrevet i vedlegget til 
programplanen. Disse midlene skal ikke vedtas av Bydelsutvalget. 
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For 2015 er byrådets forslag at Bydel Gamle Oslos ramme til Områdeløft blir på 20,3 mill. (Det ble 
i tilleggsinnstillingen foreslått å øke rammen til Tøyen skole fra 3,1 mill. til 4,7 mill. og dermed 
redusere bydelens ramme med 1,6 mill. i forhold til 2014 rammen). 
 
Bydelen vil også i 2015 få tildelinger fra den statlige medfinansieringen av Tøyensatsingen men 
siden fordelingen av disse midlene ikke er vedtatt enda og ramme og føringer for tildelingen derfor 
er ukjent, er disse midlene holdt utenfor den vedlagte programplan og budsjett for Områdeløft 
Tøyen 2015 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
 
Det har vært et omfattende arbeid med å utarbeide mål, strategier og forslag til ulike prosjekter. 
Forslaget til programplan har vært behandlet i Lokal styringsgruppe, men det har vært for knapp tid 
til at referansegruppen har kunnet diskutere programplanen og de ulike prosjektforslagene. Det er 
fastsatt et møte 9. desember hvor referansegruppen skal komme med de første tilbakemeldingene på 
forslaget, men dette er samme dag som møtet i OKN, som skal innstille på saken. For å få tid til å 
forankre programplanen, og få tilbakemeldinger fra referansegruppa om de foreslåtte prosjektene, 
settes programplanen og de fleste av prosjektene opp til vedtak på BU-møtet i februar.  
 
Kolstadgata 1 (K1) har en tentativ åpning i juni 2015. For å holde fremdriften forslås det at AU gis 
fullmakt til å fastsette konsept og bevilge midler til dette på sitt møte 20. januar. Det har vært 
avholdt ett møte med referansegruppa, med arkitekt tilstede, hvor ønsker for lokaler og innhold ble 
diskutert. I forkant av vedtak i AU-møtet avholdes det medvirkningsmøter 9. desember og 6. januar 
om utforming og konsept. 
 
Strakstiltakene som finansieres gjennom de statlige midlene, sørger for at det er aktivitet gjennom 
hele 2015. For å stimulere til fortsatt lokalt engasjement gjennom aktivitetsmidler og mulighet til å 
planlegge utendørsarrangement tidlig på vårparten, ber bydelsdirektøren om at BU vedtar 
hovedprosjekt 6 "Levende Tøyen" på møtet i desember. I tillegg bør det vedtas midler til 
programutvikling og ledelse for å sikre at områdeløftet gjennomføres i tråd med de vedtatte mål og 
forutsetninger. Dette inkluderer etablering av prosjektkontoret, prosjektledelse, sosial 
innovasjon/pilot sosialt entreprenørskap etc.  
 
Forslag til vedtak; 
1. Bydelsutvalget bevilger 2 mill. til hovedprosjekt 6 "Levende Tøyen" 
2. Bydelsutvalget bevilger 2,6 mill. til programutvikling og ledelse  
3. Programplan og prosjekter vedtas av Bydelsutvalget i februar etter å ha blitt behandlet i 

referansegruppen for områdeløftet.  
4. Bydelsutvalget gir Arbeidsutvalget fullmakt til å vedta konsept og bevilge midler til 

Kolstadgata 1 på sitt møte 20. januar etter at det er gjennomført medvirkningsmøter om dette. 
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Vedlegg:  Programplan for Områdeløftet 
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