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BU-SAK 19/2015, OMRÅDELØFT TØYEN - PROGRAMPLAN 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.» 
 
I tillegg er Bydel Gamle Oslo bedt om å levere følgende prosjekter i henhold til Tøyenavtalen  
 

• Punkt 20.  Det etableres et prosjekt i bydel Gamle Oslo som særlig skal arbeide med 
personer med dobbeltdiagnose rus/psykiatri. 

• Punkt 21.  Det etableres et aktiviserings- og sysselsettingsprosjekt med målsetting om å få 
flere kvinner med innvandrerbakgrunn ut i arbeid. 

• Punkt 22.  Det lages et eget miljøarbeiderprosjekt for økt beboeroppfølging i de 
kommunale boligene i bydel Gamle Oslo. 

 
I programplan for Områdeløft 2015 vil prosjektene Rus/Psykisk helse imøtekomme punkt 20, 
Integrerende tiltak for beboere på Tøyen imøtekomme punkt 21 og Bomiljø/Booppfølging 
imøtekomme punkt 22.  
 
Bydelsutvalget behandlet i sak 4/14 organiseringen av Områdeløft Tøyen. I sak 158/14 vedtok 
Bydelsutvalget følgende: 
 
«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.  
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4. Konsept og midler til Kolstadgata 1 vedtas av bydelsutvalget i februar sammen med resten av 
programplanen og prosjekter for områdeløftet, etter at det er gjennomført medvirkningsmøter om 
dette og det har blitt behandlet i referansegruppen for områdeløftet.  
5. Referansegruppens rolle bes beskrevet i prosjektplanen.  
6. Bydelsutvalget ber prosjektleder for områdeløftet om å informere bydelspolitikerne om hva et 
områdeløft er - og innebærer – i forkant av komitemøtene i februar 2015.» 
 
I denne saken legges helhetlig programplan med øvrige prosjekter 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. 
 
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. Disse nye midlene vil bli behandlet i en rullering av programplanen i løpet av 2015. 
 
Det forutsettes at prosjektene i områdeløftet utformes i henhold til fasedelt prosjektmetodikk med 
forstudie, forprosjekt, hovedprosjekt og utfasing/implementering i drift. Det tilsier at alle prosjekter 
evalueres opp mot måloppnåelse i hver fase og for hvert budsjettår. Stedsanalysen for Tøyen som 
skal foreligge september 2015, vil også gi viktige føringer for prosjektene som foreslås i 2016. 
Behov for strakstiltak etter analysen kan også imøtekommes allerede høsten 2015 gjennom søkbare 
Husbankmidler for 2015.  
 
Referansegruppen og lokal styringsgruppe for områdeløft har behandlet Bydelsdirektørens forslag 
til programplan. Innspillene til planen ligger vedlagt i saken.  
 
Det ble avholdt et miniseminar for politikerne og referansegruppen i områdeløftmetodikk mandag 
26.01.2015  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
 
Programplan for områdeløft Tøyen 2015 med vedlagte prosjektbeskrivelser vedtas. 
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Bydel Gamle Oslo 
 
 
 
Lasse Østmark Randi Nagelhus 
bydelsdirektør avdelingsdirektør 
 
 
 
Vedlegg: Programplan - mål og strategier 

Prosjektbeskrivelser med budsjett  
Referat fra møte i lokal styringsgruppe 27.01.2015 
Referat fra referansegruppens behandling av programplanen møte  
Innspill til planen fra Tøyen Vel 
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