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INNLEDNING  
1.1 Om Handlingsplanen for områdesatsingen  
 
Groruddalssatsingen er et samarbeid mellom Staten og  
Oslo kommune for å bedre miljø- og leveforholdene  
i Groruddalen.  
 
Partene har inngått en intensjonsavtale om et  
langsiktig samarbeid i Groruddalen for perioden 2007-2016.  
Hovedmålet er en bærekraftig byutvikling,  
synlig miljøopprustning samt bedre livskvalitet  
og levekår for beboerne.  
 
Områdesatsingen er en av tre strategier i Programområde 3.  
Formålet er å styrke lokal stedsidentitet og områdenes omdømme  
gjennom tiltak som skal bedre bomiljøet, der medvirkning og  
profilering vil være viktige element.  
 
Det skal gjennomføres et aktivt stedsutviklingsarbeid på Furuset  
med vekt på utvikling av fysisk og sosial infrastruktur  
og identitetsskapende prosjekter.   
 

Overordnede strategier er: 

• å utvikle gode møtesteder og sentra på Furuset  
• arbeide for attraktive, trygge og inkluderende  

bo- og oppvekstmiljøer   
• utvikle lokal ledelse og lokalt engasjement  

Foreliggende plan er den tredje i rekken. 
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Prosjektgruppa  
 
 

 
 
 
 
Arbeidet med Handlingsplan 2009 
 
Prosjektgruppa har mandat fra bydelsutvalget til å utarbeide forslag til Handlingsplan for 2009.  
 
Arbeidet er gjennomført i løpet av ettersommeren og høsten 2008.  
 
I tillegg til drøftinger i prosjektgruppa har ansatte i bydelsadministrasjonen og bydelens Enhet for 
ungdom og kultur vært involvert.  
 
Prosjektleder har innhentet innspill fra styrene i borettslagene, brukerforum på Gran 
nærmiljøsenter, Furuset Vel, Furuset Lions, Gran skole, representanter for trossamfunnene, 
minoritetsrådgivere og gjennom uformelle samtaler med enkeltpersoner i området. 
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Kart for Områdesatsingen på 
Furuset 
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2. DAGENS SITUASJON PÅ FURUSET 
 
Seks store muligheter og utfordringer 
 
En mangfoldig og variert befolkning  
 
Furuset med 9000 mennesker er et område med stort mangfold blant innbyggerne. 53 prosent1 har 
enten innvandret selv eller er født i Norge av innvandrede foreldre. Bydel Alna har innbyggere fra 
mer enn 140 land. Dette avspeiler seg på Furuset. Her er stor variasjonsbredde når det gjelder 
livsstiler, utseende og klesdrakt, erfaringer og verdigrunnlag, botid i Norge, tilknytning til 
storsamfunnet og lokalmiljøet, språk, kultur og religion. Innbyggere med bakgrunn fra Pakistan, 
Tyrkia, Sri Lanka, Marokko og Vietnam er store grupper i Bydel Alna, og også på Furuset. Et 
viktig trekk ved området er en stor og økende andel barn og unge som er født i Norge, men med 
foreldre som har innvandret. Også i den etnisk norske befolkningen er det stor spennvidde i 
bakgrunn og livssituasjon. Furuset har en stolt historie, og området har fortsatt aktive innbyggere 
med røtter og kjennskap til denne. Sammen representerer befolkningen en stor ressurs både 
innenfor kultur, språk og livserfaring. 
 
Befolkningens varierte bakgrunn gir mange muligheter, men også noen utfordringer Det store 
mangfoldet krever ekstra innsats av innbyggerne for å skape et lokalmiljø som inkluderer alle.  
Mange mennesker i området ønsker å engasjere seg og bryr seg om nærmiljøet sitt. Mange vil være 
mer aktive, men de vet ikke hvordan. Andre engasjerer seg og gir viktige bidrag, men uten at 
omgivelsene alltid vet om det. Ulike trossamfunn og mange lag og organisasjoner er tilknyttet 
området, og tilbyr et stort spekter av aktiviteter. 
 
Mange unge i bydelen, og særlig unge fra familier med innvandrerbakgrunn, er utdannings-
motiverte.  De går oftere enn andre unge i Oslo, direkte til høyere utdanning når de først har fullført 
videregående skole. Den store utfordringen er å få flest mulig til å fullføre videregående skole. 
På Furuset er det normalt å være forskjelling. Mennesker får lov til å være seg selv, og det er 
åpenhet rundt at livet kan være vanskelig innimellom. Historikk og modernitet i det flerkulturelle 
gir positiv dynamikk til området. 

 

 

                                                 
1Statistisk sentralbyrå, tall for 2007 
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Boligene 
På Furuset er det 3740 boliger, ca ti prosent av disse er eldre småhus, de resterende nitti prosentene 
er blokkbebyggelse fra slutten av 1970 – tallet.2 Blokkbebyggelsen er fordelt på 12 borettslag og 2 
sameier. På gamle Furuset er det et stort område med eneboliger med egen velforening, Furuset 
Vel. 

Området har generelt stabile bomiljøer, omtrent likt med resten av Groruddalen og Oslo. 
Barnefamiliene flytter derimot betydelig mer ut fra området enn gjennomsnittsfamilien i Oslo og 
de fleste områdene i Groruddalen. Dette gjelder også områdene med eneboliger.3 

Borettslagene på Furuset består av relativt romslige leiligheter og holder jevnt over god standard. 
Borettslagene har derfor til nå, i liten grad hatt behov for å utbedre boligene, bortsett fra oppsussing 
av fasader. Samtidig er blokkene blitt vel 30 år gamle, noe som tilsier at dersom det ikke 
gjennomføres aktive tiltak nå, vil vi kanskje stå overfor problemer med forfall om noen år. 
Borettslagsstyrene erfarer samtidig at det ofte er vanskelig å få gjennomslag for utbedringer i 
boligene, fordi beboerne reserverer seg mot tiltak som fører til økte økonomiske utgifter. 
 
I følge OBOS ligger utfordringen i å legge til rette for et variert boligtilbud som gir folk i ulike 
livsfaser og med ulike boligpreferanser mulighet for ønsket type bolig i området. OBOS foreslår at 
noe av endringene i boligstrukturen kan skje gjennom påbygg og tilbygg av eksisterende 
bebyggelse, sammenslåing av leiligheter eller fortetting med nybygg. I tillegg er det behov for heis 
i mange av blokkene.  
 
Gjeldende reguleringsplaner for området skaper begrensinger for omfattende endringer av 
boligmassen, til for eksempel flere rekkehus. Mange av innbyggerne vil også normalt være 
skeptiske til fortetning av boområder.  
 
Fellesområdene 
Det er mange servicetilbud i nærheten som butikker, post, apotek, ulike kommunale tjenester, gode 
kommunikasjonstilbud og et godt besøkt bibliotek. Området er på en måte ”en småby i storbyen”.  

Det er kort vei til ”marka” og mange idrettstilbud med både idrettshaller, ishall, svømmehall og 
treningssenter. 
 
De offentlig eide fellesområdene, skoleanleggene, gangvegene og grøntanleggene på Furuset har i 
mange år vært preget av svært dårlig vedlikehold. Vi vet at god belysning øker følelsen av 
trygghet. Mange uteområder på Furuset savner hensiktsmessig og vedlikeholdt belysning.  
 
Innbyggerne mener det er for mye søppel i området og sammen med hullete veier, skjeve 
lyktestolper forvokst gress og buskas gir det et dårlig inntrykk. De opplever det som at det 
offentlige fraskriver seg ansvar og tolker det både som nedprioritering av ytre by, og som en 
nedprioritering av dem som innbyggere.  
 
Trafikksituasjonen i området byr på flere utfordringer. Mange innbyggere klager på for mye 
kjøring på gangveiene, både av de som bor i området og av besøkende. Trafikken rundt Furuset 
Senter byr på mange utfordringer både i forhold til avvikling av kollektivtrafikken, varelevering og 
privat kjøring til senteret. 
 
Det er store grøntområder mellom borettslagene, men de mangler kvaliteter som inviterer til 
aktivitet.  
 

                                                 
2 NIBR, (2008), Kartlegging av boligmassen i Groruddalen 
3 NIBR, (2008), Kartlegging av boligmassen i Groruddalen 
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Skole og fritid 
Det er tre skoler i nærområdet, Furuset, Gran og Haugen skole, som dekker barne- og 
ungdomstrinnet. Haugen skole ligger i Bydel Stovner. Gran skole er utpekt som kunnskapssenter 
og inkluderende møteplass av Utdanningsetaten fra høsten 2007 og har et utvidet skole og 
fritidstilbud. Skolene i området ligger nært der barna bor. 
 
Statistikken viser at barnefamilier er den gruppen som i størst grad flytter ut av området. Mange 
foreldre sier at de ikke ønsker at barna skal vokse opp på Furuset, fordi de hører at det er utrygt her. 
De vil flytte når barna blir så store at foreldrene ikke lenger kan ha full kontroll på hvor barna er.  
 
Foreldrene er også utrygge på om skoletilbudet i området er bra nok for barna deres. Skolene har 
en stor andel minoritetsspråklige elever, noe mange tenker er negativt. Det gjelder også 
minoritetsspråklige foreldre. Foreldre er opptatt av at barna skal klare seg bra på skolen og vil at 
barna skal gå på skoler med gode skoleresultater. Dette fører til at en del enten flytter fra området 
eller søker barna over på andre skoler enn bostedsskolen. 
 
Området har et stort mangfold av frivillige organisasjoner som tilbyr gode fritidsaktiviteter. Disse, 
sammen med bydelens tilbud, gir barn og unge muligheter til en aktiv fritid. Samtidig ser vi at 
eksisterende tilbud ikke inkluderer alle.  
 
Bydelen mangler mer detaljert kunnskap om lokalungdommens livssituasjon, fritidsaktiviteter og 
fremtidsønsker og om hva foreldrene i området ønsker av fritidstilbud for barna sine. 
 
Behovet for møteplasser 
Det er for få tilrettelagte og uformelle steder der folk kan samles. Innbyggerne savner steder både 
innen- og utendørs som er tilrettelagt for aktivitet og samvær med familie og venner.  
 
Det er for få arenaer som tilrettelegger for dialog mellom de voksne innbyggerne. Selv på arenaer 
der foreldre møtes, som i barnhager og på skoler, kan det se ut som det er liten dialogen på tvers av 
ulike etniske grupper. 
 
Behovet for bedre rykte 
I media har Furuset, som flere andre områder i Groruddalen, fått mye negativ omtale de siste årene 
gjennom oppslag om hærverk og kriminalitet, også i riksdekkende media. Oppførselen til noen få 
har ødelagt ryktet for mange. Det bekymrer flere at kriminelt belastede familier bor og har bodd i 
området. Det er liten tvil om at slike mediaoppslag bidrar til å påvirke folks holdninger, både i og 
utenfor området og bidrar til svekket omdømme. 
Hvordan andre omtaler og ser på Furuset preger også hvordan folk ser på seg selv og området. 
Innbyggerne blir preget av oppslagene om utrygghet og kriminalitet, selv om mange selv ikke 
opplever området utrygt. Samtidig er det mange som sier at de ikke ferdes på Furuset Senter etter at 
det er blitt mørkt.  
 
Samtidig viser politiets kriminalstatistikk for barn og unge under 18 år at hverdagskriminaliteten i 
området har hatt gått drastisk ned siden 2005. Dette er den mest signifikante nedgangen i Oslo 
området. 
 
Området kommer relativt svakt ut når levekår måles. Dette bidrar også til et negativt bilde av 
området og befolkningen der.  
 
Noen av innbyggerne unngår å fortelle at de bor på Furuset. Enkelte ungdommer spiller på det 
dårlige ryktet for å skaffe seg ”respekt”. Mens andre opplever at området har mye bra å by på og er 
stolte over å komme fra Furuset. 
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3. DIT VI VIL  
  
3.1 Visjonen  

 
 

Furuset skal bli et attraktivt og trygt område  
med internasjonal atmosfære   
 
 

 Lokalmiljøet 
• Mange møteplasser for alle hele året 
• Folk er trygge og aktive 
• Området er ryddig og pent 
• Folk er stolte av Furuset 
 

 Boligområdene 
• Folk VIL bo på og flytte til Furuset 
• Styrene i borettslaget jobber godt  
• Beboerne engasjerer seg  
• Borettslagene er rehabilitert 
 

  Skole og fritid 
• Mønsterskoler for læring og aktiviteter 
• Gode aktivitetstilbud til alle 

  
 
 

3.2 Resultatindikatorer 
Husbanken og Oslo kommune vil gjennomføre evalueringer av  Groruddalssatsingen 
generelt og områdesatsingen spesielt. Her vil det bli gjort effektvurderinger i forhold til 
levekår etc. 

 
Bydelens egne målinger av resultater vil måtte koordineres med denne og vil bli klar i løpet 
av 2009. Etter hva vi ser nå vil vi i hovedsak måle effektene av områdesatsingen på 
 prosjektnivå. 
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4. VEIVALG MOT MÅLET 
 

Områdesatsingens arbeid skal bygge på innbyggernes vilje, ønsker og oppfatning av 
eget nærmiljø.  
 
Vi vil bare sette i verk tiltak dersom vi ser at innbyggerne vil være med i hele prosessen, fra 
planlegging til gjennomføring. Denne arbeidsformen utfordrer bydelen spesielt på å invitere 
og legge til rette for gode medvirkningsprosesser, gjerne på tvers av alder, kjønn, etnisitet 
og erfaringsbakgrunn. 
 
Vi gjør 4 overordnede veivalg:  

• Trygt og Pent   
• Treffes og Trives   
• Engasjerte og aktive innbyggere    
• Godt rykte   

 
 Områdesatsingen må konsentrere innsatsen noe mer for å øke effekten av arbeidet.  
Våre prioriterte målgrupper og samarbeidspartnere i 2009 er: 

• Borettslagene 
• Ungdom og unge voksne 
• Frivillige lag og organisasjoner 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

- 12 - 
  

4.1  Trygt og Pent 
Vi vil prioritere tiltak som: 

• Lager varige og miljøvennlige løsninger for estetisk opprustning og vedlikehold av 
fellesområder. 

• Reduserer innbyggernes utrygghet når de ferdes i sentrum/på senteret samt på gang- 
og sykkelveger med ulovlig biltrafikk og dårlig belysning. 

 
4.2 Treffes og Trives 

 Vi vil prioritere tiltak som: 
• Bidrar til at Furuset senterområde og andre eksisterende møteplasser oppgraderes. 
• Bidrar til etablering av nye og varige møteplasser, som også gir rom for uformelle 

møter. 
 
4.3 Engasjerte og aktive innbyggere 

Vi vil bruke mest ressurser der folk viser eget engasjement, og prioritere tiltak som: 
• Gjør at kontakten og dialogen mellom innbyggerne på Furuset blir bedre. 
• Gir tilbud om skolering og utvikling av ledere, idsjeler og ressurspersoner i frivillig 

sektor og i borettslag.  
 
4.4 Godt rykte 

Vi vil prioritere tiltak som: 
• Påvirker områdets omdømme slik at folk er stolte av Furuset. 
• Kommuniserer positive og sannferdige budskap på en planmessig måte.  
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5.  TILTAKSPROGRAM 2009 
 

Områdesatsingen trenger en skarpere prioritering og vi legger nå opp til langsiktig 
arbeid på 4 hovedområder, som griper inn i hverandre.: 
 
- Borettslagene 
- Ungdom og unge voksne 
- Bærekraftige møteplasser 
- Omdømmebygging 
 
5.1 Tiltak 
  

Borettslagene – videreføring 
Det er underskrevet samarbeidsavtale mellom 10 borettslag, OBOS og Bydel Alna. Det er 
utarbeidet handlingsplan og etablert prosjektgruppe. Borettslagene Bjørnheim, Gransletta, 
Kurland, Nordre Gran, Slåttevangen, Ulsholt, Valhall, Øvre Furuset, Øvre Haugen, Østausa, 
OBOS og Bydel Alna er hovedsamarbeidspartnere. Det holdes også åpent for at flere borettslag 
kan bli med. 

 
Vi ønsker å gjøre innsatsen sammen med borettslagene til ett av våre langsiktige, viktigste og 
største innsatsområder i områdesatsingen. Innsatsen er et program med flere delprosjekter: 
 
Fra samarbeidsavtalen: 

1. Bidra til velstelte og trygge omgivelser. 
• Være medspiller, pådriver og kontrollør i forhold til utarbeidelse og gjennomføring 

av helhetlig skjøtsels- og vedlikeholdsplan4. 
• Være medspiller, pådriver og kontrollør i forhold til utarbeidelse og gjennomføring 

av helhetlig plan for ferdsel i området5. 
 
2. Utvikle modeller for løsninger av felles utfordringer. 

• Samarbeide om felles formidling av informasjon gjennom f. eks felles hjemmeside, 
lokal-tv, egen borettslagsavis. 

• Arrangere faste samarbeidsmøter mellom styrene i de ulike borettslagene to ganger 
årlig. 

 
3. Øke engasjementet og aktivitetene i bomiljøet. 

• Gjennomføre kurset Bo sammen6 for flest mulig av beboerne i borettslaget. 
• Initiere arrangement etter behov og interesse i borettslagene, f. eks idrettsturneringer 

mellom borettslagene. 
• Være med å utvikle Gran nærmiljøsenter til en felles base for 

borettslagssamarbeidet. 
  

                                                 
4 Prosjekt Velstelte fellesområder i Handlingsplan for områdesatsingen i Furuset – Gransdalen 2008. 
5 Prosjekt Trygge gangveier i Handlingsplan for områdesatsingen i Furuset – Gransdalen 2008. 
6 Opplegget er utarbeidet av Gro O Berge og Jamil Syed for borettslagsprosjektet. 
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3 DELPROSJEKTER I 2009: 
 
1. Velstelte fellesområder 
Skjøtselsplan – avtaler om vedlikehold 
I 2008/09 skal helhetlig skjøtselplan for fellesarealer på hele Furuset-området fullføres. I 2009 
skal planen være grunnlag for å ferdigforhandle med de ansvarlige i offentlige etater og 
eventuelt andre om å inngå forpliktende vedlikeholdsavtaler. I den sammenheng vil 
borettslagene involveres i diskusjonen om hvordan de evt. kan være med og ta ansvar og 
overvåkning av fellesområdene og iverksetting av vedlikeholdstiltak. 
Vedlikehold 
Det trengs noen ressurser til å kunne gjennomføre enkelte vedlikeholdstiltak, gjerne i 
samfinansiering sammen med andre, som gjør at vi får synlige resultater. 
 
Ressursbehov          200 000 kr 
 
2. Trygge gangveger    
I løpet av 2008 er forstudien gjennomført. Det kan være behov for at områdesatsingen ved 
borettslagsprosjektet fungerer som katalysator for gjennomføringsfasen, og bidrar til 
gjennomføring av enkelttiltak i samfinansiering med andre. 
 
Ressursbehov           200 000 kr 
 
3. Informasjon og godt naboskap 
Det trengs bedre informasjon mellom og innen borettslagene. I 2009 vil vi utvikle en plattform 
for dette arbeidet og iverksette flere informasjonstiltak og samarbeidsmøter.  
 
Vi vil også gjennomføre Bo-sammen kurs for å fremme godt naboskap og sosial samhandling. 
Vi vil få til opplæring av lokale konfliktmeglere evt. utvikling av lokalt senter for 
konfliktløsning. Vi vil etablere samarbeid mellom bydelen og borettslagsstyrene for bosetting 
og booppfølging. 
 
Ressursbehov          
Informasjonsmateriell         200 000 kr 
Godt naboskap          400 000 kr 
 
    
Samlet budsjett: 
Ledelse av borettslagsprosjektet        600 000 kr 
Velstelte fellesområder         200 000 kr 
Trygge gangveger          200 000 kr 
Informasjon og godt naboskap        600 000 kr 
Sum:                   1 600 000 kr 
 
Finansiering 
Borettslagene           100 000 kr 
Bydel Alna          100 000 kr 
OBOS               50 000 kr 
Områdesatsingen                  1 350 000 kr 
Sum:                   1 600 000 kr 
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Ungdoms satsing – nytt tiltak 
 

Det foregår en rekke aktiviteter for barn, ungdom og unge voksne på Furuset, både i regi av 
bydelen, skolene, idretten, moskeer og trossamfunn, andre kommunale etater, frivillige 
enkeltpersoner og organisasjoner. Noe arrangeres som samarbeidsprosjekter. Det er en 
utfordring i seg selv å ha oversikt over alt som foregår. Tilbud andre steder i bydelen, eller i 
nabobydelene, hører også hjemme i en oversikt, spesielt tilbud som først og fremst appellerer til 
spesialinteresser. Aktivitetene foregår i ulike lokaler, som er mer eller mindre velegnet.  
Innsatsen ser også ut til å være større rundt noen aktiviteter/lokaliteter/målgrupper, enn andre. 
Det er ikke nødvendigvis feil at det er slik, men spørsmålet er om summen av innsatser fører til 
en overetablering/tiltaksdublering mot visse arenaer/målgrupper og for lite fokus på andre. Det 
er behov for å gjennomgå praksis og begrunnelser på nytt. 
 
Befolkningssammensetningen i Furuset- Gransdalen endrer seg kontinuerlig, og dermed også 
brukerne av tilbud som er myntet på barn, unge og unge voksne. Kjønnsrollemønster, tabuer og 
fordommer, familiekultur og husholdningsstørrelse og grad av trangboddhet er forhold som kan 
påvirke barn- og ungdomsgruppenes aktivitets- og behovsmønster. Miljøer som er store på 
Furuset, har for eksempel en familiepraksis som tilsier at barna bor hjemme til de gifter seg. 
Det innebærer for eksempel at unge voksne over 18 år kan ha større behov for fritidstilbud 
utenfor hjemmet, enn tilsvarende aldersgrupper andre steder i Oslo. Vi vet dessuten at noen av 
de alvorligste og mest bekymringsfulle hendelsene i området den siste tiden, involverer unge 
voksne snarere enn yngre ungdom. Bydelen mener det er viktig å foreta en grundigere 
vurdering av unge voksnes samlede livssituasjon på Furuset, for å kunne foreslå tiltak for denne 
aldersgruppa som normalt ikke omfattes av forebyggende ungdomsarbeid. 
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Bydelen mangler også en oppdatert oversikt over ønsker, behov og brukertilfredshet hos 
aldersgruppene 13- 16 år. Den årlige kartleggingen som foregår via fritidsklubbene, anses som 
utilstrekkelig og av for dårlig kvalitet.   
 
Oppsummert er situasjonen at bydelen ønsker en grundigere analyse av hva som kjennetegner 
Furusets barn, unge og unge voksne, hva de faktisk bruker tiden til, hvilke ønsker og behov de 
har og hvordan dagens tilbud samsvarer, eller ikke samsvarer, med behovene. Arbeidet kan 
sees på som ledd i den generelle kvalitetssikringen av tjenester og tilbud. En kartlegging av 
tilbud og lokaler har dessuten som mål at lokaler og tilbud brukes mest mulig effektivt og 
fornuftig, og at man unngår dublering og overetableringer av tilbud på den ene siden, mens 
andre behov og målgrupper oversees. En kartlegging av lokaler vil også understøtte 
kulturarbeidet i bydelen, der spørsmålet om egnede lokaler er tilbakevendende. Dette tiltaket vil 
ses i sammenheng med prosjektet videreutvikling av bærekraftige møteplasser. 
 
Stedsanalyse av Furuset for ungdom og unge voksne: 
• Beskrivelse av nå-situasjon og behov bør utarbeides som grunnlag for å treffe beslutninger 

om nye tiltak og strategier for ungdomsarbeidet. Det er spesielt viktig å få grundigere 
kunnskap om målgruppen over 18 år, deres livssituasjon og behov. Det er viktig å ha et 
kjønnsperspektiv på tilbud og målgrupper. Man vil legge vekt på å beskrive gruppen over 
18 år. Man vil videre beskrive eksisterende tilbud til unge og unge voksne både når det 
gjelder innhold og lokaliteter. 

• Komme med anbefalinger om tiltak. 
• I tillegg vil man gjennomføre forprosjekter på nye/ oppgraderte møteplasser for ungdom.  
 
 
Ressusbehov                1 000 000 kr 
kr 600.000 stedsanalyse av området  
kr 400.000 forprosjekter på nye / oppgraderte møtesteder for og av ungdom 
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Utvikling av bærekraftige møteplasser – nytt tiltak/videreføring 
 
FIRE DELPROSJEKTER 2009: 
 

1. Videreutvikling av eksisterende møteplasser 
Det er behov for å videreutvikle eksisterende møteplasser. Det er satt i gang mange gode 
tilbud og det prøves ut nye aktivitetstilbud og organisasjonsformer som er tilpasset 
innbyggerne i området. De gode erfaringene fra dette arbeidet, som på mange måter er et 
pionerarbeid, er det viktig å satse videre på. Dette arbeidet foregår på mange områder, men i 
2009 vil vi konsentrere oss om Furuset Forum og Furusetheimen. Ses i sammenheng med 
ungdomssatsingen. 
 
Ressursbehov          400 000 kr 
 
1. Verdensparken 
Videreføres fra HP 08 
I 2008 ferdigstilles forstudie på innholdet i Verdensparken. I 2009 må vi forhandle og inngå 
avtaler om ansvar, finansiering og organisering av videre planlegging og prosjektering med 
etatene som er eierne av området. Dette prosjekteringsarbeidet vil mest sannsynlig strekke 
seg inn i 2010. Ferdigstilling av parken er et langsiktig arbeid og vil kunne påbegynnes 
2011-2012. 
 
Ressursbehov           500 000 kr
        
2. Furuset Senterområde 
Videreføres fra HP 08 
Det skal utarbeides en helhetlig plan for utvikling av området rundt Furuset-Gransdalen. 
Planen skal være et overordnet, helhetlig rammeverk for lokal område- og stedsutvikling 
basert på et fleråring prosjektsamarbeid mellom aktørene. Planen skal ses i sammenheng 
med Groruddalssatsingen, koordinere tiltak og innsats og bidra til at aktørene får 
gjennomført sine tiltak, foreløpig med et tidsperspektiv frem til 2016.  
 
Før igangsetting av arbeidet med den helhetlige planen, er det i 2008 gjennomført en 
forstudie. Hensikten med forstudiet er å få opp et tilstrekkelig bakgrunnsmateriale, herunder 
bl.a. kartlegge og avklare problemstillinger, for å kunne fastsette innhold og omfang, og å 
finne hensiktmessige metoder for medvirkning i gjennomføring og oppfølging av 
planarbeidet. Rapporten fra forstudien skal foreligge 15.01.09. 
 
Arbeidet med helhetlig plan skal påbegynnes i 2009 og ferdigstilles innen utgangen av 
2010. Det forutsettes at planarbeidet gjennomføres som et internt prosjekt i Oslo kommune 
i samarbeid med beboere, lokale organisasjoner og lokalt næringsliv. 
 
Ressursbehov           
Det antas at dette prosjektet vil være så omfattende og kostnadskrevende, at det søkes 
finansiert fra Husbankes post for store prosjekter i 2009. 
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4. Nærmiljøsenteret  
 Nærmiljøsenteret ble etablert våren 2007 som et tiltak innen Områdesatsingen, og er et 
 samarbeidsprosjekt med Furuset Frivillighetssentral.  
 

Nærmiljøsenterets brukere på dagtid er beboere i bydelen som er hjemme. Det er registrert 
at senteret besøkes av mellom15-35 personer daglig. Nærmiljøsenteret brukes også som fast 
møtested på kveldstid og i helgene av lokale lag og foreninger som Det Tamilske 
familienettverk, Rabbea kvinneforening, Primærmedisinsk verksted, Association for the 
People of Ghana in Norway og Peoples Contact Forum til styremøter, sosiale 
arrangementer, kursvirksomhet og feiring av nasjonaldager. Nærmiljøsenteret betraktes av 
lokalbefolkningen som et hyggelig selskapslokale og leies også ut til privatpersoner. 
Kapasiteten i eksisterende lokaler i forhold til ettermiddagsaktiviteter er fullt utnyttet.  
Det er etablert et brukerforum med representanter av fra de faste brukere av senteret. 
 
I 2009 vil hovedoppgaven være å få til effektiv drifting.  
Vi skal: 
• Utvikle av bærekraftig driftsmodell for møtestedet med kafé og andre arrangementer 
• Etablere god dialog mellom de ulike organisasjonene og brukerne i samarbeid med 
 borettslagene 
 
Ressursbehov           300 000 kr 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Omdømmebygging 
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Nytt tiltak og videreføres fra HP 08 
Furuset har stort behov for å rekonstruere sitt rykte. Som en illustrasjon på dette siterer vi notat 
datert 9.september 2008 fra antropologistudent Lykke Stavnes som bodde i området i 3 
måneder og gjorde sine observasjoner: 

 
”Furuset er ’hjem’ for over 9000 mennesker, som generelt sett er rimelig fornøyde med 
boforholdene sine, men dessverre er smertelig bevisst på at stedet har dårlig rykte. Det virker 
nesten som om mange har begynt å tro på hva folk fra andre steder sier selv om de ikke 
baserer den oppfatningen på egen erfaring.  
Når jeg forteller beboere at jeg nettopp har flyttet dit, er ofte den umiddelbare reaksjon:  
”Oj stakkars deg. Synes du er det så ille som folk sier?”, og liknende beklagende utsagn som 
stort sett begrunnes med søppel og kriminalitet. Men når jeg graver litt dypere viser det seg 
at de selv egentlig trives godt, er rett og slett er påvirket av dyster omtale og medias 
stigmatisering.  

 
Dette vil bli et betydelig arbeidsfelt framover. I 2009 vil bydel Alna gjennom områdesatsingen 
ta et enda mer bevisst faglig og ledelses- grep rundt det komplekse fagområdet 
omdømmebygging og omdømme styring.  Vi vil knytte til oss fagmiljøer som sammen med 
områdesatsingens samarbeidspartnere og målgrupper velger strategier og tiltak.  
 
Arrangementer i tilknytning til våre innsatsområder vil være med å styrke omdømmet og 
stoltheten. I 2009 vil vi bruke dette virkemiddelet mer bevisst. 
 
 
Ressursbehov  
Omdømmestyring, forprosjekt med avklaring av innhold, rammer og ansvar  300 000 kr 
Arrangementer          500 000 kr 
 
 
       

 
Prosjektutvikling og administrasjon 
Budsjettpost relatert til driftingen av satsingen. 



 
 

- 20 - 
  

Det legges vekt på en tydelig prosjektorganisasjon, med god styring av prosjektene gjennom 
tydelig ledelse godt avklart ansvarsfordeling. Videre legges det stor vekt på at de enkelte 
tiltakene får nødvendig kompetanse for å ha god fremdrift.   
 
Områdesatsingen informasjons- og kommunikasjonsplan er under ferdigstillelse og vil bli brukt 
aktivt i 2009. 
 
Ressursbehov  
Prosjektleder – lønn 33 %:          200 000 kr  
Prosjektutvikling og informasjonsarbeid       400 000 kr 

 
 
5.2 Organisering av gjennomføring  

 
Oppdragsgiver 
Husbanken har gjennom statsbudsjettet, post 74 Tilskudd til bolig-, by – og stedsutviking, fått 
ansvar for å lede den statlige innstasen innenfor programområde 3; Bolig, by- og stedsutvikling 
i Groruddalen.  
 
Bydel Alna har ansvar for gjennomføringen av områdesatsingen på Furuset og er mottaker, 
forvalter og rapporterer på bevilgningen. 
 
Bydelsutvalget godkjenner handlingsplanen og årsrapport og gir mandat til 
prosjektorganisasjonen.  

 
Prosjektansvarlig PA – bydelsdirektør 
• Har det totale prosjektansvaret, PA kan initiere, endre retning og/eller stoppe prosjekter der 

målene ikke nås, eller at forutsetningene endrer seg. 
• Overordnet ansvar for økonomi, framdrift og resultater. 
• Fullmakt til å oppnevne prosjektgruppen. 
• Leder prosjektgruppen. 
• Rapporterer til Husbanken. 
• PA er hovedprosjektleders (HPL) overordnede. 
 
Prosjektgruppen mandat: 
• På vegne av bydelen bidra til god gjennomføring av tiltakene i 2009, herunder bidra til 
 mobilisering av aktuelle aktører og miljøer. 
• Ha ansvar for tilfredsstillende informasjon om områdesatsingen i 2009. 

Holde seg løpende orientert og koordinert med det øvrige arbeidet inne Groruddalssatsingen 
i bydelen. 

• Lage forslag til handlingsprogram 2010. 
• Prosjektgruppen skal rapportere fremdriften innen de tidspunkt som bydelsutvalget setter. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Hovedprosjektleder HPL – mandat 
• Rapporterer til PA, og opptrer med PAs delegerte autoritet. 
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• Har det operative ansvaret for gjennomføringen av områdesatsingen i bydel Alna. 
Gjennom styring og oppfølging av prosjektet skal HPL sørge for at arbeidet gjennomføres i 
tråd med handlingsplanen, rapportere evt. avvik og tilrå tiltak overfor PA. 

• Økonomioppfølging og rapportering i tråd med PAs forventninger. 
• Sekretær for prosjektgruppen. 
• Utforme årlig handlingsplan for områdesatsingen. 
• Samhandle med borettslag, frivillige lag, organisasjoner, og andre relevante andre aktører. 
• Samhandle med koordinerende prosjektleder, resultatenhetsleder, og andre aktuelle 

personer i Bydel Alna. 
• Prosjektansvarlig overfor delprosjektledere. 
 
Delprosjektledere DPL – mandat 
• Rapporterer til HPL. 
• Har operativt og økonomisk ansvar for definerte delprosjekter. 
• Skal sørge for effektiv gjennomføring av enkeltprosjektene i tråd med de respektive 
 prosjektplaner. 
• Utarbeider rapporter på prosjektnivå i tråd med HPLs forventninger. 

 
 
5.3  Budsjett  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GDS 
nr Prosjektnr  Navn på prosjekt 

Behov for 
midler i 2009  

3.1.0   30123100 Administrasjon 600 000 

 
3.1.11  
3.1.1.  
3.1.5 
3.1.10 
 
 

30123111 
30123101 
30123150 
30123110 

 
 

Borettslagprosjekt 
 Ledelse 
Velstelte fellesområder 
Trygge gangveier 
Informasjon/godt naboskap 
 
 

1 600 000 
600 000 
200 000 
200 000 
600 000 

 
 

 
3.1.7 
3.1.8 
3.1.3 
 
3.1.6 
 

30213170 
30123180 
30123130 

 
30123160 

 

Bærekraftige møteplasser 
Utvikling av eksisterende møteplasser 
Verdensparken 
Gran nærmiljøsentral 
 
Furuset sentrum - Søkes finansiert fra 
posten større tiltak og møteplasser 

1 200 000 
400 000 
500 000 
300 000 

 
 
 
  

3.1.12 
 

Nytt prosjekt 
 

Ungdom og unge voksne 
Stedsanalyse 
Opprusting av møteplasser 

 1 000 000 
600 000 
400 000 

3.1.13 
Nytt prosjekt 

 

Omdømme 
Omdømmestyring 
Arrangementer 

 800 000 
300 000 
500 000 

    

  Totalt 5 200 000 
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Kontaktinformasjon 
 

Groruddalssatsingen på Furuset: 
 

 
 
Gunn Indrevær, prosjektleder: 
Tlf. 408 70 262 
e-post: gunn@indrevar@bal.oslo.kommune.no 

 
Prosjektgruppa for ”områdesatsingen”: 
 

• Bjørg Torill Madsen  Bydel Alna, avdelingssjef 
• Eva Rueslåtten  Furuset Vel, leder 
• Inger Johannessen  Glansletta borettslag, styreleder 
• Magne Stakvik  Furuset idrettsforening, leder 
• Atta Aneka   Oslo City Football Club, leder 
• Umar Munir   Nordre Gran borettslag, nestleder 
• Arvid Berg-Hansen  Bydelsutvalget, Kultur- og oppvekstkom. 

 
Prosjektgruppa er ansvarlig for å utarbeide handlingsplan for områdesatsingen på  
Furuset hvert år. Bydelsutvalget vedtar planen. Prosjektgruppa kan bistå med å formidle ideer, 
ønsker og behov fra befolkningen inn i Groruddalssatsingen. 

 
Groruddalssatsingen for hele Bydel Alna:  

 

 
   
Elisabeth Sem Christensen, koordinerende prosjektleder: 
Tlf. 23 47 90 28 / 938 60 153 
e-post: elisabeth.sem.christensen@bal.oslo.kommune.no 
 
Du kan lese mer om Groruddalssatsingen på: 
Bydel Alnas hjemmesider: 
www.bydel-alna.oslo.kommune.no 
 
Plankontoret for Groruddalen: 
www.prosjekt-groruddalen.oslo.kommune.no/ 
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