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handlingsplanen 
for områderettet 

satsning på Romsås. 
Områdesatsningen er en del av 

Groruddalsatsningen – programområde 3.

Bydelen har inngått en fire-årig samarbeidsavtale med 
Husbanken om gjennomføring av satsingen. Samarbeids-
avtalen legger til grunn følgende strategiske avgrensing:

• Utvikle gode møtesteder og sentra/nærings-
funksjoner i de utvalgte stedene

• Utvikle bo- og oppvekstmiljø
• Utvikle lokal ledelseskapasitet for 

å støtte opp om delstrategi 1 og 2

DETTE ER...
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« Romsås skal fremstå som 
 et trygt, aktivt, ryddig og unikt lokalsamfunn
 i bydel Grorud og Oslo»
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KunnSKap i SEnTRuM
Dette er handlingsplanen for 2010 og rapportering på aktiviteten for 2009 i den områderettede satsingen på Roms-
ås. Handlingsplanen er vedtatt av styringsgruppen for områdesatsingen den 8. desember, og i BU den 12. desember. 
Handlingsplanen er utgangspunktet for søknad til Husbanken om rammetilskudd.

Den vedtatte handlingsplanen er supplert med årsrapportering for 2009, samt et foreløpig budsjett for 2010. Doku-
mentet distribueres på Romsås.

Dette kan være det siste året for ekstra innsats på Romsås da bydelen ikke har inngått ny avtale med Husbanken. Det 
arbeides med å fortsette den ekstraordinære innsatsen. Vi har derfor også i 2010 lagt opp til et stort aktivitetsnivå, 
der nye prosjekter igangsettes og utredes. Hovedinnsatsen i 2010 og fremover legger vekt på å utvikle lokal ledelses-
kapasitet slik at varige resultater av satsingen kan sikres.  

Vi ønsker ved områdearbeidet å sette Kunnskap i sentrum. Dette er det viktigste strategiske grepet for å få Romsås 
til å fremstå som et trygt, aktivt, ryddig og unikt lokalsamfunn i bydel Grorud og Oslo. 

Utad ønsker vi å fremheve de unike kvalitetene Romsås har, og slik bidra til at andres oppfatning og kunnskap om 
Romsås endres.  På Romsås må vi erkjenne og jobbe med de forhold som trekker Romsås omdømme ned. Tilnær-
mingen vår skal være kunnskapsbasert. Vi skal vite hva vi gjør og hvorfor vi prioriterer som vi gjør. Kunnskap skal 
også være en viktig ingrediens i tiltakene vi prioriterer. Det er gjennom kunnskapsbygging vi kan utvikle våre møte-
plasser på en måte som inkluderer og engasjerer Romsåsfolket. 
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Lokal strategi for realisering:

Hovedmål:
Romsås skal fremstå som et trygt,

 aktivt, ryddig og unikt lokalsamfunn i bydel Grorud og Oslo. 

Delmål 1: 
Romsås senterområde skal 
være møteplass for kultur, 
læring og fysisk aktivitet.

Tiltak 2010:

- Frivillig i sentrum 
 (3.3.1-09)

- Langsiktig senterutvik-
ling (3.3.5-07)

- Kafe/cateringvirksomhet 
(nytt prosjekt)

Delmål 2: 
Romsås skal ha et mangfold av aktive 
møteplasser for hele befolkningen

Tiltak 2010:

- Humleby vinterlekepark (3.3.1-07)

- Bjøråsen kunstgressbane med under-
varme (3.3.2-09)

- Pandoras håp (3.3.3-09)

- Kultur i Ring (3.3.4-09)

- Vaktmesterskole (nytt prosjekt)

Delmål 3: 
Unge skal kunne utøve 
sine fritidsaktiviteter på 
Romsås

Tiltak 2010:

- Kompetanseutviklings-    
program Romsås-

 pilotene(3.3.6-09)

- Romsås TV (3.3.9-08)

- Kunst og ungt 
 entreprenørskap 
 (nytt prosjekt)

OMRÅDESaTSinGEn SiTT ManDaT
I områdesatsingen jobber vi etter følgende delstrategier:

1. Utvikle gode møtesteder og sentra/næringsfunksjoner i de utvalgte stedene

2. Utvikle bo- og oppvekstmiljø

3. Utvikle lokal ledelseskapasitet for å støtte opp om delstrategi 1 og 2

Kilde: Programgruppe 3 Bolig, by og stedsutvikling

KunnSKap i SEnTRuM



Foto: Mette Mannsåker
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KvaLiTETER pÅ ROMSÅS 
Romsåsfolket har mye en kan være stolt over, og som kan fremheves utenfor Romsås.

-  Romsås er et flott naturlig avgrenset område med nærhet til marka, turveier, Steinbruvann og Lillomarka 
arena for ski og Granittrock.

-  Romsås ble bygget som en modelldrabantby og er svært barnevennlig.  Biltrafikk er adskilt fra boområdene. 
Dette innebærer at nivået på personskader i trafikken er kun ¼ av bygjennomsnittet.

-  Romsås har flotte natur- og aktivitetsområder innimellom blokkene som Humleby aktivitetspark og bade-
vannet Svarttjern.

-  4 av 5 boliger på Romsås har heis.
-  Romsås har en befolkning som består av 99 nasjonaliteter.
-  Folk på Romsås trives godt, og har en godt forankret lokal identitet. Dette vises ved  at folk er bofaste på 

Romsås.
-  Romsås har god tilgjengelighet med t-bane til sentrum med avganger hvert 7. min
-  Romsås investerer i sin egen fremtid. Over 1 mrd skal Romsås folket investere i rehabilitering av egne 

boliger.

Det at Romsås ligger så avgrenset i forhold til resten av bydelen og byen gjør at få reiser til Romsås. 
Dette innebærer at kvalitetene til Romsås i stor grad er skjulte kvaliteter, og at oppfatningene om 
Romsås styres ved det folk leser og hører om Romsås ellers. 
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uTFORDRinGER
I forbindelse med Groruddalssatsningen utarbeides det mye statistikk. Bildet 
som tegnes er ikke alltid positivt for Romsås. 

Dette gjelder levekårsstatistikker som måler hvor mange som lever av offentlige inntekter, helse, utdanning og 
sysselsetting. Dette er kjente fakta for romsåsinger. Statistikken påvirker tro på egne ressurser og evne til endring. 
Samtidig bidrar disse forholdene til å forsterke negativt omdømme av Romsås. En viktig utfordring i områdesatsnin-
gen er derfor å tilrettelegge arenaer der Romsås ressurser kan synliggjøres og forsterkes. I et langsiktig perspektiv er 
ambisjonen at levekår skal forbedres.

Romsåsfolket har selv bidratt i å formulere utfordringer for lokalsamfunnet. Disse var beskrevet i stedsanalysen 
Romsås Vil:
- Stort behov for å utvikle flere møteplasser der befolkningen kan synliggjøre ressurser
- Behov for å tilrettelegge bedre for ungdom. Ungdom har få sunne møteplasser og må i stor grad reise utenfor 

Romsås for å utøve fritidsaktiviteter.
- Behov for å jobbe for å redusere spenninger på tvers av aldersgrupper og kulturell bakgrunn.
- Behov for å fremheve ressursene i det flerkulturelle miljøet, blant annet ved å legge til rette for at personer som 

har annen religiøs tilhørighet enn majoritetsbefolkningen kan utøve sin religion på Romsås. 
- Selv om Romsås er et lite relativt oversiktlig samfunn er det mange som ikke har oversikt over lokale møteplasser 

og aktiviteter grunnet dårlig skilting og informasjon. Det har dette året vært arbeidet med dette, men innsatsen 
må forsterkes.  

Vi har kommet langt i å møte disse utfordringene, men vi må fortsatt ha trykk for at  bildet av Romsås skal endres. Vi 
må i fellesskap ta utfordringene på alvor.  Alle har et ansvar og en rolle i dette. Til dette kreves det lokal kunnskaps-
utvikling og mobilisering. Hovedfokuset i 2010 er å bygge lokal ledelseskapasitet.

Foto: Mette Mannsåker
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OMDØMME
Til å begynne med da jeg flyttet hit var det vanskelig å si at jeg 
bodde her, fordi de som ikke kjenner Romsås, mener det er et 
fryktelig sted. Frynsete rykte. Kan dere gjøre noe med det? 
Kvinne 45 år 

Fra stedsanalysen Romsås Vil 2008

Det er Romsåsfolket selv som må endre bildet av Romsås. Dette kan vi få til ved at andre historier enn 
de som fortelles om Romsås skapes og formidles. Vi må skape nysgjerrighet for Romsås gjennom lyst 
og tro på endring og gode, sunne aktiviteter. Vi må invitere andre til Romsås for at flere skal oppleve de 
kvaliteter Romsås har å by på.  

Vi kan benytte Groruddalsmidler for å legge forholdene til rette for at nye historier skapes. Innholdet 
på møteplassene og fortellingene skapes av romsåsinger og andre selv. Vi vil trekke fram gjennomfø-
ringen av Svarttjern som et eksempel. Svarttjern har fått positiv omtale i VG som er riksdekkende, og 
OBOS –bladet med over 220.000 medlemmer. Ord som Playa del Romsås, og Costa del Romsås ble 
benyttet. Dette er ord som har festet seg i bevisstheten blant personer uten boligadresse på Romsås. 
Svarttjern var godt besøkt på fine solskinnsdager, og har gitt mange nye opplevelser av Romsås.  Dette 
kan vi være stolte av, og må forsterkes videre.

Likevel er det primært for Romsåsfolket vi har oppgradert Svarttjern. For å utvikle innholdet av våre 
møteplasser ytterligere skal vi i fortsettelsen utvikle lokal ledelseskapasitet 
både for å sikre et godt vedlikehold, høyt aktivitetsnivå og godt innhold på 
våre møteplasser.. 
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MØTEpLaSSER
2009 har vært en milepæl i Groruddalssatsingen der vi har fått gjennomført de 
første prosjektene. Ved hjelp av Groruddalsatsingen og annen ekstraordinær 
innsats fra bydel og kommunen for øvrig har Romsås i løpet av det siste året fått 
oppgradert eller etablert fem møteplasser. Dette er:

The Raven: Pusset opp høsten 2008. Aktiviteten kom i gang for fullt på nyåret 2009. Våren 2009 inngikk bydelen 
en avtale om kompetanseutviklingsprogrammet Romsåspilotene, der målet er å utdannet unge på Romsås til selv å 
kunne ta større ansvar i å etablere og drive egne aktiviteter. Programmet fortsetter vi i 2010 og 2011.

Svarttjern: Det er foretatt inngrep som skal sikre godt badevann, og parkområdet rundt er opparbeidet. Mellom 
1500 og 3000 mennesker deltok på åpningsarrangementet St. Hans aften. Bydelen avslutter nå prosjektet og videre 
ansvar for forvaltning og drift vil være Friluftsetaten sitt.

Humleby: Første byggetrinn er ferdigstilt. Det er etablert en bakke med lys som kan benyttes når det er snø. Det 
arbeides nå videre med snøproduksjon, og rails for at bakken skal være mer interessant. 

Frivilligsentralen: Har flyttet inn i senteret og fått større lokaler. Dette er blitt et aktivt møtested på dagtid og 
kveldstid. Flere grupper benytter seg av lokalet på kveldstid, og på dagtid er det stor aktivitet med personer som 
ønsker å leie seg et lokale for sin gruppe, som ønsker å være litt sosial, og som ønsker å bidra i lokalsamfunnet. Ved 
hjelp av Groruddalsatsingen har vi fått i gang prosjektet frivillig i sentrum. Prosjektet fortsetter i 2010.

Romsås TV: Dette er en virtuell møteplass og en læringsarena. Mange unge og litt eldre Romsås folk har på ulikt 
vis fått innblikk i hva det vil si å lage TV produksjoner. I høst har seks ungdommer fått utdannelse i TV produksjon 
i et samarbeidsprosjekt med NAV, det er videre etablert en nyhetsgruppe samt at flere andre har fått smakebiter på 
hva dette kan være. Enkelte program er lagt ut på You Tube, distribusjon på kabelnettet er etablert. Prosjektet ble 
noe forsinket grunnet krav om egenfinansiering, og fortsetter etter jul. 

Andre møteplasser er under utvikling. Bjøråsen kunstgressbane ble forsinket grunnet behov for avklaringer av under-
varme. Kunstgresset skal etableres etter vinteren 2010, og arbeidet med å skaffe finansiering til undervarmen er igang-
satt. Det arbeides med å utvikle senteret. Blant annet arbeides det med å utvikle videre planene for et KUNNE-senter 
(etter Ideastore i England), som er et utvidet bibliotek for livslang læring og informasjonsteknologi. Vi har igangsatt et 
forprosjekt som skal legges til grunn for videre beslutningsprosess og søknad om midler.  Det har vært et stort ønske fra 
Romsåsfolket å skape/utbedre mindre møteplasser. Vi skal i 2010 arbeide videre med planer for dette.

BO I FREMTIDEN NÅ

PÅ ROMSÅSBO I FREMTIDEN NÅ
PÅ ROMSÅS

Foto: Jon Merg
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LOKaL MObiLiSERinG 
OG LEDELSESKapaSiTET
Vi skal fortsette vårt hovedfokus fra 2009. 

Romsås har beboerforeninger, lag og organisasjoner 
som mobiliserer og får til mye. Samtidig er organisa-
sjonene inne i en kritisk fase. Mange ildsjeler har lang 
fartstid og mange roller i det lokale foreningslivet. 
Dette sliter på enkeltpersoner og kan være begrensen-
de på hva en kan få til. Det er behov for flere enga-
sjerte krefter som deltar i de prosesser vi igangsetter. 
Spesielt må vi ha fokus på hvordan minoritetsbefolk-
ningen i større grad kan delta og legge premisser for 
utviklingen på Romsås. 

Flere av prosjektene som vi igangsatte i 2010 hadde 
som hovedmål å utvikle lokal ledelseskapasitet. Dette 
gjelder prosjektene Frivillig i sentrum (3.3.1-09), 
Romsåspilotene (3.3.6-09), Romsås TV (3.3.9-08). Vi 
skal fortsette innsatsen i disse prosjektene, samt utrede 
flere prosjekter som kan utvikle kompetanse. Et av del-
prosjektene i Romsås TV er kurs i TV produksjon for unge mellom 16 og 25 år uten tilbud om annen skole eller jobb. 
I tre måneder har disse fått opplæring i hvordan lage TV produksjoner. I 2010 skal vi holde tre nye slike kurs, vi skal 
videre arbeide for at deltakerne oppnår relevant praksis i etterkant av kurset. Vi vil ta utgangspunkt i denne model-
len og utrede ytterligere to heldagskurs; ”vaktmesterskole” og ”kafe/catering”. Vi ønsker også å utvikle en ”voksen-
modell” av Romsåspilotene i regi av frivilligsentralen. Slik vil vi fylle våre møteplasser med meningsfullt innhold.

BO I FREMTIDEN NÅ
PÅ ROMSÅS

BO I FREMTIDEN NÅ

PÅ ROMSÅS

Foto: Jon Merg Foto: Jon Merg
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  Strategi 1 Utvikle gode møtesteder og sentra/næringsfunksjoner i de utvalgte stedene

Delmål 1 
ROMSÅS SEnTEROMRÅDE SKaL væRE 
En MØTEpLaSS FOR LæRinG, KuLTuR OG 
FySiSK aKTiviTET
Kritiske suksessfaktorer
- At prosjektet langsiktig senterutvikling forankres i Eiendoms- og byfornyelsesetaten (fase 3)

- At det tas beslutninger om videreføring av et KUNNE-senter 

- At det utvikles kompetanse slik at flere romsåsbeboere på selvstendig grunnlag kan skape aktivitet

Reviderte resultatmål 2010
 2010 2011 2012 2013 2015

Besøkstall senteret 750 000 750 000 800 000 900 000 1 000 000

Besøkstall frivillighetssentral 22000 25000 25000

Besøkstall bibliotek 70 000 75 000 75000  

Antall frivillige 150 200 200 200 250

Antall frivillige med minoritetsbakgrunn 35 40 50 100 125

Antall nye organisasjoner 3 3 3 3 3

Aktiviteter 60 65 70 80 100

Kurs 5 10 20 50 50

Etablert KUNNE-senter   x  

Fått etablert en utdanningsinstitusjon på Senterområdet     x

Utbedret T-banestasjon og kollektivknutepunkt  1. del   2. del  

Oppnådd bedre kommunale boligsosiale løsninger     x

Lagt til rette for boligutbygging, gjennom en helhetsplan     x

Tiltak 2010
- 3.3.1-09 Frivillighet i sentrum (fortsettelse)

- 3.3.5-07 Langsiktig senterutvikling (fortsettelse)

- Etablering av kafe/cateringvirksomhet (nytt prosjekt- forstudie)

Utvikling av Romsås Senter er avgjørende for å lykkes med den områderettede satsningen, konkluderte stedsanaly-
sen Romsås Vil med. Senteret er det første besøkende kommer til på Romsås. T-bane stasjonen er nedslitt og gir et 
dårlig inntrykk.  Selve senterbygningen har fire baksider, og virker avvisende til sine omgivelser.  

Det har vært jobbet med både kortsiktige og langsiktige prosesser ut i fra de forutsetninger bydelen og Romsåsfolket 
selv har til å påvirke utviklingen av senteret.
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I 2010 vil vi
Kortsiktig: Frivillig i sentrum (3.3.1-09)
Videreføre prosjektet Frivillig i sentrum. Frivilligsentralen har hatt mye be-
søk i 2009. Sentralen oppsøkes av et stort mangfold av personer med ulike behov og ønsker. Vi kan 
dele disse i følgende:

- Behov for å leie/låne lokaler til egen virksomhet
- Ønske om å treffe andre
- Ønske om å gjøre noe for lokalsamfunnet eller enkeltpersoner
- Utlån av sportsutstyr

Prosjektet Frivillig i sentrum har som formål å skape mer aktivitet i selve senteret slik det er, ved å ta 
i bruk de lokale ressursene som oppsøker sentralen. Det har vært mye aktivitet i senteret som markeds-
dag for brukte leker, feiring av HIV –dagen med besøk av kronprinsesse Mette-Marit, pakistans nasjonaldag 
og mobilisering foran valget for å nevne noe. Det er også opprettet strikkeklubb og prateklubber for den som vil 
praktisere norsk. Prosjektet skal legge det kompetansemessige grunnlaget for etablering av et KUNNE senter på 
sikt.  I 2010 skal vi utvikle prosjektet ytterligere ved å vektlegge følgende:

Nye underprosjekter i 2010:
Kompetanseutvikling: Programmet skal ta utgangspunkt i erfaringene fra Romsåspilotene, men rette seg 
mot voksne personer som ønsker å etablere eller delta mer aktivt i det lokale organisasjonslivet eller lage 
egne aktiviteter. 

Koordinert utleie av lokaler: Det andre underprosjektet er å etablere samarbeid til The Raven, barnehager, 
skoler og borettslag om utleie av møteplasser/lokaler gjennom en mer koordinert webbasert booking av lokaler og 
ressurser, samt utvikle en felles strategi for utleie.

Langsiktig senterutvikling (3.3.5-07)
Den langsiktige senterutviklingen ble igangsatt høsten 2007. I første omgang skaffet vi innspill fra Romsåsfolket 
gjennom et fremtidsverksted og stedsanalysen Romsås VIL. Våren 2008 utarbeidet vi en mulighetsanalyse (PwC) 
for å få innspill til hvordan ideene kan gjennomføres. Mulighetsanalysen konkluderte med at det var behov for å 
forenkle eierstrukturen i senterområdet ved å inngå i en langsiktig partnerallianse med en seriøs privat investor. Det 
offentlige sikrer noe inntekter gjennom langsiktige leieavtaler.  Videre la mulighetsanalysen vekt på behovet for økt 
boligbygging for å skape større interesse i markedet.

Mulighetsanalysen er fulgt opp ved et forprosjekt. Forprosjektet er delt i tre faser. Den første fasen har bestått i å for-
ankre delprosjekter hos eiere og interessenter. I fase 2 utvikles forstudier og muligheter for de enkelte delprosjekter. 
I fase 3 skal en eventuell salgsprosess forberedes. Fase 2 avsluttes i slutten av februar. Beslutninger om videreføring i 
fase 3 foretas våren 2010.. 

Utredninger i Fase 2: 
Alternativ tomt til sykehjem
Sykehjemmet på senteret er i dårlig stand, og må utbedres. Det har vært arbeidet for å finne alternative tomter for 
et sykehjem. Ene tomten som ble vurdert ble funnet uegnet grunnet biologisk mangfold. Bydelen har heller ikke et 
stort behov for sykehjemsplasser i henhold til fremtidige befolkningsprognoser. Sykehjemsbehovsplanen vil avklare 
behovene i denne delen av byen.

Bedre boligsosiale tilbud
De aller fleste kommunale boliger på Romsås er lokalisert i senterområdet. Dette er ikke gunstig for beboerne i 
boligene, eller nærområdet. Det arbeides med å utvikle en strategi for bedre integrering av de kommunale boligene. 
Delprosjektet finansieres med egne kommunale ressurser.
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Etablere KUNNE-senter
Ideen er hentet fra Ideastore i England. Dette er et utvidet bibliotek for livslang læring og informasjonsteknologi. LPO har 
fått oppdraget om å utarbeide et forprosjekt for å skaffe oversikt over kostnader og muligheter. Prosjektet skal kunne fungere 
som videre underlag for søknader og beslutninger om etablering av et slik senter. Forprosjektet avsluttes i slutten av februar. 
Det må i etterkant legges ned innsats på innsalg av prosjektet. Delprosjektet finansieres med midler fra handlingsplan.

T-bane stasjon og kollektivknutepunkt
Ruter skal ruste opp T-bane stasjonen. Bydelen har vært med i utviklingen av dette prosjektet. LPO har bidratt med forslag. 
Prosjektet ble utsatt grunnet ressursituasjon i Kollektiv Transport AS (KTP AS). Prosjektet finansieres i sin helhet av KTP AS.

Helhetlig plan
Bydelen har samarbeidet med Plan- og bygningsetaten om å utvikle en helhetlig plan for senterområdet. Formålet 
har vært å vurdere muligheter for boligbygging, og en tettere kobling av Romsås ned mot Grorud Senter. LPO har på 
oppdrag fra Plan og bygg utarbeidet en mulighetsanalyse. Analysen skal gi innspill til et formelt planprogram. Byde-
len skal i samarbeid med Plan- og bygningsetaten vurdere en videre prosess for dette arbeidet.

Offentlig arbeidsplass 
Det har hele året vært arbeidet med muligheter for en etablering av mer offentlig virksomhet på Romsås. I forrige hand-
lingsplan hadde vi en visjon om politihøgskole. Dette er et alternativ som ikke lar seg realisere. Det arbeides videre med 
andre alternativer. Den helhetlige planen har vist muligheter for næring/kontor på 20 000 kvm i senterområdet.

Fase 3:
Tilrettelegge for eventuelt partnersamarbeid med privat investor. For å igangsette denne fasen er det behov for av-
klaringer i rådhuset. Bydelen ønsker også at ansvaret for den videre innsatsen av dette arbeidet legges til Eiendoms- 
og byfornyelsesetaten. Udisponerte midler i dette utviklingsprosjektet tilføres gjennomføring av denne fasen.

Etablere kafe/cateringvirksomhet (nytt prosjekt)
Besøk på frivilligsentralen har avdekket et stort behov for kvinnerettede arbeidsplasser på Romsås. Det er et ønske å etablere 
kafe/cateringvirksomhet på Romsås, etter modell fra kurs i TV-produksjon. Hvorvidt dette skal lokaliseres til senteret/andre 
steder er det ikke tatt beslutning om. Prosjektet er et halvårlig forstudie der muligheter for en slik virksomhet skal utredes.
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Rapportering tiltak 2009
Tiltak Ikke igangsatt I gjennomføring Gjennomført

Ansette driftssjef på senteret 4
Flytte voksenopplæringen inn i senteret 4
Prosjektet Frivillig i sentrum 4
Langsiktig senterutvikling 4

Ansette driftssjef på senteret
Styret ansatte ikke senterleder på senteret slik som forutsatt. Senteret står per i dag like tomt som tidligere år. Det 
har vært møter mellom bydel og Aberdeen. Husleienivået på senteret er per i dag svært høyt, langt høyere enn mer 
sentrale steder i byen. Dette hindrer etablering av nye butikker. Markedet på Romsås er for lite til at større kjeder, 
som har økonomi til å betale husleien, vil etablere seg der. Imidlertid har det vært stor etterspørsel etter lokaler fra 
enkeltpersoner. 

Flytte voksenopplæringen inn i senteret
Voksenopplæringen skulle flytte fra sine lokaler på Bjøråsen. Det var et stort ønske om å komme inn i senterets 
tredje etasje som i dag står tomt. Imidlertid endret voksenopplæringen strategi våren 2009. Det ble ikke inngått 
avtale om leie av 3. etasje. Bydelen er ikke kjent med hva som var årsakene til denne endringen.

Frivillig i sentrum og langsiktig senterutvikling er omtalt under prosjekter for 2010.

Rapportering på resultatmål 2009

 
Måltall 
2009

Resultat 
2009

Kommentarer

Besøkstall senteret 100000 742975
Måltallet er basert på en prognose basert på 
besøkstall fram til juni 2009. Det har vært pro-
blemer med besøkstellerne i etterkant . 

Antall frivillige 150 123 Dette er en økning siden 2008 

Antall frivillige med minoritetsbakgrunn 22
I 2008 hadde sentralen ingen med minoritets-
bakgrunn

Antall nye organisasjoner 3 6

Dette er faste grupper som ledes av frivillige. 
Ikke alle grupper har opprettet egne organi-
sasjoner, med separate budsjetter. I 2010 skal 
det arbeides videre med å vise fordeler ved å 
etablere mer faste organisasjoner i kompetan-
seutviklingsprogram. 

Besøkstall frivillighetssentral 20000 16000
Det har også vært problemer med teller på 
frivilligsentral. Tallet er derfor beregnet, men 
antakelig lavere enn reelt besøkstall.

Besøkstall bibliotek 70000 50 158 Dette er en nedgang på om lag 9000 fra 2008. 

Utlån 25 445
Økning fra 21 707 i 2008 (15 % økning) Da åp-
ningstidene ble utvidet til det dobbelte ble også 
utlånet doblet, mens besøket tredoblet

Aktiviteter 50 48

Det er til sammen 92 aktiviteter i regi av frivil-
ligsentralen. Flere av aktivitetene er telt som 
faste grupper i stedet for under aktivitet da 
dette er grupper som møtes hver uke. 

Kurs 4 0
Det var ikke ressurser til å igangsette kurs. 
Dette skal gjennomføres i et eget program i 
2010.

Rapportering på resultatmål for langsiktig senterutvikling omtalt over. 
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  Strategi 1 Utvikle gode møtesteder og sentra/næringsfunksjoner i de utvalgte stedene

Delmål 2: 
ROMSÅS SKaL ha ET ManGFOLD av 
aKTivE MØTEpLaSSER FOR hELE 
bEFOLKninGEn
Kritiske suksessfaktorer
- At det skaffes flere investorer for å ferdigstille påbegynte prosjekter (Undervarme på 

Bjøråsen og Humleby vinterlekeplass)

- At sentrale eieretater overtar prosjektlederansvaret for sluttføring av prosjektene Under-

varme på Bjøråsen og Humleby vinterlekeplass

- At vedlikehold og drift av områder som ferdigstilles er godt

- Å tilrettelegge for økt mangfold i medvirkning i utvikling av nye prosjekter (Kultur i Ring)

Resultatmål
- 10 møteplasser skal være utbedret/etablert innen 2013

- 8 årlige aktiviteter utenfor Romsås Senter

- Romsåsfolket skal være fornøyd med vedlikeholdet av offentlige områder innen 2013

Tiltak 2010
- 3.3.1-07 Humleby Vinterlekeplass (hovedprosjekt - videreføres)

- 3.3.2-09  Bjøråsen kunstgressbane med undervarme (hovedprosjekt- videreføres)

- 3.3.3-09 Pandoras håp (forstudie- videreføres)

- 3.3.4-09 Kultur i Ring (forprosjekt – oppstart)

- Vaktmesterskole (forprosjekt – nytt)

I stedsanalysen blir behovet for flere møteplasser med egnede aktiviteter fremhevet som det mest sentrale for å heve 
trivselen til alle beboere på Romsås. Mange på Romsås må i dag forlate Romsås for å bruke sine ressurser, mens det 
er få som kommer til Romsås for aktivitet. Dette er en trend vi må snu. 

Det er innenfor dette målet at ressursinnsatsen har vært størst hittil, både ved hjelp fra Groruddalsmidler og andre 
finansieringskilder. Bydelen har etablert/oppgradert flere viktige møteplasser i forbindelse med Groruddalssatsingen 
(jf s 7). Møteplassene dekker viktige behov på Romsås, noe som avdekkes ved at besøket til disse møteplassene har 
økt betraktelig. Folk utenfor oppsøker nå Svarttjern på gode dager, The Raven har økt sitt besøks- og medlemstall, 
og Frivilligsentralen har stor pågang av beboere som ønsker å leie lokaler til sin aktivitet, møte andre mennesker og 
bidra i lokalsamfunnet.
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Humleby vinterlekepark (3.3.1-07)
I 2009 fikk vi avsluttet grunnarbeidene og lagt inn tilstrekkelig strøm. Videre skulle vi tilrettelegge en bru for etable-
ring av skibånd. Dette ble sendt ut på anbud, men vi fant tilbudet som kom inn for dyrt og risikofylt, og valgte ikke å 
inngå kontrakt på denne delen av prosjektet. Vi har derfor valgt å avslutte prosjektet i et noe mindre format. Det er 
bevilget penger fra spillemidlene for å få snøproduksjon i samarbeid med Lillomarka Arena. Bydelen har nå søkt om 
kommunal egenandel på dette prosjektet. Midler fra handlingsplanen skal benyttes til å få inn vanntilførsel til å eta-
blere vanntilførsel. Dette var egentlig planlagt høsten 2009, men grunnet ressurssituasjonen i Park og idrett er det 
utsatt. Videre har bydelen etablert samarbeid med Kongsberg skisenter og overtakelse av rails billig. For at prosjektet 
skal kunne sluttføres er det også behov for mer engasjement fra unge på Romsås, idrettslaget og kommunen sentralt.

Bjøråsen kunstgressbane med undervarme (3.3.2-09). 
Prosjektet ble forsinket i 2009 grunnet behov for avklaringer om et eventuelt undervarme prosjekt. For å få til et 
prosjekt var det behov for å legge til rette for undervarme tilkobling under nytt kunstgress. Avklaringer om dette kom 
høsten 2009. Kunstgresset legges våren 2010.

Ved bruk av midler fra GDS har vi finansiert et forprosjekt for undervarme, videre finansieres utvikling av søknad om 
tilskudd. I 2010 skal det søkes midler i ENOVA, Husbanken og kommunen til finansiering av undervarme. Det legges 
i dette prosjektet stor vekt på energieffektive løsninger som vil komme Bjøråsen skole til nytte.

Pandoras håp (3.3.3-09)
Prosjektet ble igangsatt høsten 2009. Bakgrunnen for prosjektet er innspill i Stedsanalysen Romsås Vil. Der kom 
det fram et behov for religiøse møteplasser utenfor den norske statskirke. Bydelen har opplevd et behov for å få mer 
kunnskap om religiøs  praksis på Romsås, samt etablere kontakt med nøkkelpersoner innenfor ulike religiøse sam-
funn. 

Vi har derfor iverksatt en to-årig prosjekt i samarbeid med Universitetet i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, der formå-
let er å skaffe mer kunnskap om religiøs og kulturell praksis på Romsås. Det er høsten 2009 lyst ut studentstipender 
for masterstudenter på religionshistorie og kulturhistorie. Videre har kunsthøgskolen i Oslo hatt et månedsprosjekt 
for masterstudenter i Social Responsive Design. Studentene hadde en synlig tilstedeværelse på senteret hele måne-
den, og gav mange innspill. Den foreløpige planen er å arrangere et nytt månedskurs høsten 2010, og høsten 2011 
der deltakelse fra Romsåsfolket skal fremheves ytterligere.  Romsås TV er knyttet til prosjektet for å utvikle et eget 
lærings TV konsept religion i samarbeid med Interkulturelt museum og skolene på Romsås (se Romsås TV).
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Kultur i Ring (3.3.4-09)
Vi trenger også mindre møteplasser og aktivitet både innendørs- og utendørs. Det savnes blant annet flere benker og 
bedre belysning langs gangveiene. Emma-skogen midt på Romsås fungerer slik den er i dag mer som en barriere for 
kontakt på tvers enn å være et hyggelig fellesområde.  I borettslagene er det egne grendehus. Disse kan synliggjøres 
og benyttes mer aktivt. Vi skal i 2010 etablere et forprosjekt for slike mindre møteplasser. Forprosjektet har en varig-
het på ett år. 

Nytt prosjekt: Vaktmesterskole
For å skape varige resultater trenger vi en aktiv forvaltning av de områdene vi utvikler. Gress skal klippes, søppelbøt-
ter skal tømmes, veier skal brøytes og feies. De kommunale områdene på Romsås har vært dårlig vedlikeholdt.1 Etter 
modell fra kurs i TV-produksjon ønsker vi å utrede mulighetene for å etablere en vaktmesterskole i samarbeid med 
Romsås Vaktmestersentral og NAV. Prosjektet er en forstudie med varighet et halvt år.

Rapportering 2009
Tiltak Ikke igangsatt I gjennomføring Gjennomført
Utvikle og gjennomføre Humleby vinterleke-
plass i 4

Utvikle og gjennomføre Svarttjern som bade-
vann og park 4

Bjøråsen kunstgressbane med undervarme 4
Pandoras håp 4
Forvaltningsprosjekt 4
Avklare videre fremdrift klubbhus/barnehage 4
Avklare etterbruk av ledige lokaler Bjøråsen 4

Humleby og Bjøråsen og Pandoras håp se innledning

Svarttjern 
Prosjektet er avsluttet. Endelig sluttdokumentasjon i 2010.

Forvaltningsprosjekt 
Dette prosjektet kom ikke i gang som forutsatt. Det har vært knapt med ressurser til prosjektledelse av prosjektet. 
Prosjektet er utredet, og det arbeides videre fra bydelen sin side for å oppnå en mer helhetlig forvaltning av Romsås 
ved at etater med eieransvar i større grad samhandler om avtaler med private entreprenører. Videre er det ønskelig å 
opprette en vaktmesterskole, etter modell fra kurs i TV produksjon. Dette er lagt inn som nytt prosjekt.

Avklare videre fremdrift klubbhus/barnehage
Romsås Idrettslag ønsket ikke gå videre med prosjektet kombinert klubbhus/barenhage. Bydelsutvalget har derfor 
besluttet å skrinlegge prosjektet. Barnehagebehov dekkes ved at Humlebakken barnehage gjøres om til heldagsbar-
nehage, samt at tidligere lokaler til Voksenopplæringen Bjøråsen bygges om til barnehage. En etasje av dette bygget 
er per i dag barnehage. 

Avklare etterbruk av ledige lokaler Bjøråsen
Se over

Rapportering på resultatmål 2009
- Fem møteplasser er etablert 
- 1 aktivitet utenfor Romsås Senter i 2009

Det må foretas egen undersøkelse for å få oversikt over det siste resultatmålet. Denne gjennomføres når områdeløftet 
avsluttes.

1  Gate Design (2008): Romsås Vil
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Bomiljøtilskudd
Borettslag, selskaper, sameier, velforeninger og frivillige organisasjoner kan søke 
tilskuddsmidler i Husbanken på inntil 50 % av kostnadene. Tilskudd kan gis til:

- Belysning, beplanting, lekeplasser
- Bomiljøtiltak som opparbeidelse av utearealer, torg
- Installering av heis som kommer flere til gode
- Kompetanseoppbyggende tiltak

Fire søknadsfrister: 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november. 
OBOS har ansatt en egen person som kan bistå i søknadsprosessen: Bente Nilsen 41567654. Andre borettslag og sameier kan 
henvende seg til Frederica Miller 91345677. På Romsås vil dette gjelde Romsås Senter 8, samt Romsås Senter 1, 2-4 og 3-5.

I andre bydeler er det etablert egen bomiljøskole for bedre det sosiale bomiljøet i borettslaget og etablere et bedre 
ressursgrunnlag for styredeltakelse. Bydelen vil i løpet av året ta initiativ overfor borettslagene, og de øvrige 
boorganisasjoner om å utarbeide en søknad til bomiljøfondet for eventuelt å etablere lignende prosjekt på Romsås.

Foto: Tonje Brustuen
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  Strategi 2 Bo- og oppvekstmiljø

Delmål 3 
unGE SKaL KunnE uTØvE SinE 
FRiTiDSaKTiviTETER pÅ ROMSÅS
Kritiske suksessfaktorer

- At det utvikles kompetanse blant unge og voksne som utløser unges ressurser 

- At det rekrutteres flere aktive unge inn i aktiviteter / Romsås TV , 

 Romsåspilotene og annen aktivitet

- At aktivitet og unges ressurser synliggjøres utenfor Romsås

Resultatmål
2010 2011 2012 2013

Antall grupper (med ungdomslederskap) 12 12 12 12

Antall kurs med vitnemål 15 20 25 30

Antall besøk the Raven/junioraktivitet på skole 10000 12000 14000 14000

Medlemmer på The Raven 300 320 340 360

Medlemmer i Idrettslaget 700 720 730 730

Større arrangementer med unge som målgruppe 10 12 12 14

Foreldrearrangementer (i regi av organisasjonene/the Raven) 5 5 5 5

Styredeltakelse som gjenspeiler befolkningssammensetnin-
gen i lag og organisasjoner

x

Tiltak 2010
- 3.3.6-09 Romsåspilotene (Videreføres)

- 3.3.9-08  Romsås TV (Videreføres – nye forprosjekter)

- Kunst og ungt entreprenørskap på The Raven (nytt prosjekt)

Stedsanalysen Romsås Vil fremhevet behovet for å bedre barn- og unges fritidsaktiviteter. Unge over 15 år er så og 
si ikke organisert i frivillige lag og organisasjoner og bydelens fritidstilbud på Romsås. Dette har gitt uheldige bief-
fekter for Romsås samfunnet ved at det har oppstått enkelte uheldige ungdomsmiljø. Endringer krever et langsiktig 
utviklingsarbeid der vi må prøve ut ulike metoder.  Klarer vi å få til et aktivt og kreativt barne- og ungdomsmiljø som 
synes utad håper vi å endre oppfatningen av Romsås som et område for ”gangstere”- og ”pøbler. 
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Dette skal vi gjøre i 2010
Kompetanseutviklingsprogrammet Romsåspilotene (3.3.6-09)
Programmet har som formål å utløse unges ressurser til selv å ta ansvar for egen fritid, og igangsette ønskede akti-
viteter. Programmet retter seg både mot ansatte og ungdom. Konsulentselskapet Lent i samarbeid med Klinsj fikk 
oppdraget med å gjennomføre programmet. 

Prosjektet er delt i fire faser:
- Fase 1: Informasjonsinnhenting blant ansatte og unge
- Fase: 2: Kursing og opplæring med utgangspunkt i informasjonsinnhenting og formål 
- Fase 3: Utarbeidelse av PC basert verktøykasse til videre bruk
- Fase 4: Oppfølging i bruk av verktøy 

Fase 1 og 2 ble gjennomført vår og høst 2009. 
Våren 2010 gjennomføres fase 3. Fase 4 er en to 
årig opsjon for programmet, der konsulentene skal 
gradvis utfases. Ansatte og utdannende romsåspiloter 
vil gradvis overta utdanningen av nye Romsåspiloter.

Romsås TV
Vi fortsetter Romsås TV (3.3.9-08). Romsås TV 
hovedprosjekt ble igangsatt våren 2009. Prosjektet 
har som formål å utvikle et realistisk ambisjonsnivå 
for Romsås TV og finne egnet organisasjonsform. 
Prosjektet skulle etablere tekniske løsninger for distri-
busjon og produksjon av TV, samt teste ut ulike måter å 
produsere programmer for. Det er lagt vekt på at pro-
duksjonen først og fremst er en læringsarena for unge. 
Prosjektet kom senere i gang enn forutsatt grunnet 
avklaringer av finansiering. Det som gjenstår i 
prosjektet er:

-  Utrede egnet organisasjonsform
-  Utarbeide sluttrapport om videre arbeid i   
Romsås TV.

Prosjektet vil avsluttes i løpet av første halvår 2010.

Nye prosjekter
Skole i TV-produksjon for unge mellom 16-25 år uten tilbud om arbeid og skole: 6 ungdommer har i 
høst lært TV produksjon. 
Enkelte av disse tilbys praksisplass som oppfølging av programmet. Det er et ønske at dette skal bli et permanent 
tilbud i samarbeid med NAV. Imidlertid har vi behov for å teste ut programmet i 2010 med ytterligere tre kurs, da 
det er behov for et noe lenger tidsperspektiv for å integrere prosjektet i NAV systemet.

Nyhetsgruppe
Nyhetsgruppen har dekket en del av begivenhetene på Romsås og i nærområdet. Nyhetsgruppen består av interes-
serte frivillige, der det gis opplæring i filming og redigering. Arbeidet med nyhetsgruppen fortsetter også i 2010. 
Dette inngår som en del av informasjonsstrategien i områdesatsingen.

LæringsTV
Det har vært ønskelig å utvikle produksjoner i lærings TV. I 2010 tar en sikte på utvikle tre konsepter innenfor 
lærings TV. Dette er Det hellige rom, Svarttjern, menneskelig aktivitet og vannkvalitet og organisasjonsarbeid/pro-
sjektledelse. Konseptene skal sendes på Romsås TV, distribueres på nettet og kunne benyttes i undervisningssam-
menheng både for voksne og unge. Det flerkulturelle skal vektlegges i produksjonen. 

Ungdomsgruppen: Det har vært brukt noe tid på å finne egnet form på dette delprosjektet. Blant annet har det i 
høst vært testet ut stuntfilming i tilknytting til åpen ungdomskveld på The Raven.P rosjektet ble støttet med Frifond 
midler. Prosjektet fortsetter med deltakere fra TV-produksjonskurset som kursledere. Slike kurs fortsetter med støtte 
fra Frifond, og går derfor utenfor bydelens budsjett.

Hva er en Romsåspilot?
Romsåspilotene er et lederprogram for unge på 
Romsås. For å kunne kalle seg Romsåspilot har 
de unge fått opplæring i:
-  Flerkulturell kommunikasjon: Se deg selv i 

mangfoldet
-  Kollisjonskurs: Hva gjør vi hvis vi blir uvenner
-  Prosjektledelse: Verktøy for å starte og drive 

prosjekter
-  Presentasjonsteknikk: Hvordan si det slik at 

alle forstår meg?
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Kunst og ungt entreprenørskap – nytt prosjekt
I 2009 hadde The Raven et eget kunstprosjekt. Prosjektet var svært vellykket, og det er ønskelig å utvikle dette pro-
sjektet i samarbeid med ungt entreprenørskap. Prosjektet har som formål å utvikle metoder for hvordan unges inter-
esser, kan være utgangspunkt for entreprenørvirksomhet. Dette skal testes ut både i en juniorgruppe og ungdoms-
gruppe og har en varighet på ett år. Det legges i prosjektet vekt på at resultatene skal synliggjøres utenfor Romsås, 
blant annet ved at det etableres kontakt til Aktiv i Europa.
 

Hva er gjort i 2009

Tiltak Ikke igangsatt I gjennomføring Gjennomført

Kompetanseutviklingsprogrammet Romsås-
pilotene (avsluttes våren 2012) 4

Romsås TV (Avsluttes første halvår 2010) 4

Junioraktivitet i skolen 4

Kompetanseutviklingsprogrammet Romsåspilotene og Romsås TV  
Se over.

Junioraktivitet i skolen 
Prosjektet ble utredet første halvdel 2009. Det ble ikke anbefalt å gå videre med prosjektet da prosjektet viste seg å 
være for kostnadskrevende. Bydelens barne- og ungdomsenhet arbeider videre med tilknyttingen til skolene innenfor 
bydelens egen budsjettramme.

Rapportering på resultatmål 2009
Måltall
2009

Resultat-
mål 2009

Kommentarer

Antall grupper (med ungdomslederskap) 12 7 Dette er dansegrupper, filmgruppe mv

Antall kurs med vitnemål 50 2
Skal vektlegge kompetansegivende 
kurs sterkere i 2010

Antall besøk the Raven/junioraktivitet på skole 10000 6816

Dette er unike besøkende. Har også 
vært noe registreringsproblemer av 
besøkende. På vårparten på klubb-
kvelder, på høstparten i de egenstyrte 
gruppene. Besøkstallet her er antake-
lig lavere enn det reelle besøkstallet

Medlemmer på The Raven 510 259

Måltallet 510 var basert på 40 % av 
ungdommene mellom 10 og 23 år. 
Medlemstallet er kun for unge under 
18 år. Medlemstallet på 259 tilsvarer 
en dekningsgrad på nærmere 30 
prosent i aldersgruppen 10-19 år.
Medlemstallet har økt med 20 pro-
sent fra 2008.

Medlemmer i idrettslaget 700 516
Kunstgressbane på Bjøråsen ble ikke 
ferdigstilt som planlagt. Forventet øk-
ning i antall medlemmer ikke oppnådd.

Større arrangementer med unge som målgruppe 8 5
Nattvolleyball og åpen dag på The 
Raven

Foreldrearrangementer (i regi av organisasjo-
nene/the Raven)

4 1 Åpen dag på The Raven



«Unge skal kunne utøve 
sine fritidsaktiviteter 

på Romsås»
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pROSjEKTSTyRinG 
For å kunne drifte områdesatsningen er 
det behov for en velfungerende prosjekt-
organisasjon som både har ressurser og 
kompetanse til å nå de mål vi har satt oss.  

I 2009 ble organiseringen endret for å tydeliggjøre beslut-
ningsstrukturen i organisasjonen, og fordele mer av den 

praktiske prosjektgjennomføringen på flere personer. Svært 
mange arbeider med områdeløftet på Romsås. Den frivillige 

aktiviteten har økt. Vi har vært fornøyd med den nye organise-
ringen, og fortsetter med det også i 2010. 

I 2009  ble det besluttet å organisere et beboerråd og egne bi-
blioteksmøter. Dette har vi funnet for ressurskrevende å drifte. 
Opprettelse av nye møteplasser har også resultert i at dialogen til 
beboere på Romsås er forbedret betraktelig. Det er stor deltakelse i 
de enkelte prosjektene. 

Vi har i 2009 utarbeidet en kommunikasjonsplan for prosjektet. 
Her har vi lagt vekt på å synliggjøre enkeltaktiviteter til eksterne 
samarbeidspartnere ved å sende personlige invitasjoner og utarbei-
de postkort fra møteplassene. To enkeltaktiviteter ble synliggjort 
på denne måten. Dette var åpningen av Svarttjern og Åpen dag 
på the Raven i forbindelse med oppstart av prosjektet Romsåspi-
lotene. Begge hendelsene var godt besøkt av viktige samarbeids-
partnere. Vi har også hatt besøk av KRD, byrådsavdelingen og 
Eurocities.

Områdesatsningen har fått god omtale i lokale medier med man-
ge oppslag. Videre har vi fått omtale i VG om Svarttjern, I OBOS 

–bladet om Svarttjern og AftenAften om Pandoras håp.  Vi skal også 
i 2010 ha stort fokus på informasjon og profilering, og markedsføre 

enkeltaktiviteter som i 2009.

Ambisjonen for nyhetsbladet var fire blad. Dette har vi ikke oppnådd. 
To blad er utarbeidet, men grunnet sykemelding har organisasjonen ikke 

hatt kapasitet til å gi ut de to siste bladene.

Vi har vært aktive på Facebook og har en egen identitet med om lag 1200 
venner (Romsås områdesatsning). Videre arbeider vi med å bygge opp en 

prosjektoversikt på Internett.
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ORGaniSERinG 
Bydel Grorud er ansvarlig for gjennomføring av områdesatsingen og er mottaker, 
forvalter og rapporterer på bevilgningen som kommer i Groruddalssatsningen.

Ansvar

Bydelsutvalget

Oppdragsgiver og prosjekteier
Mottaker og forvalter av midlene i områdesatsningen
Vedtar handlingsplanen
Rapporterer til plankontoret
Gir mandat til den overordnede satsningen
Forankrer handlingsplanen i sine politiske organisasjoner sentralt og nasjonalt

Bydelsdirektør
Helge Jagmann

Prosjektansvarlig
Har det totale prosjektansvaret. PA kan initiere, endre retning og/eller stoppe prosjek-
ter der målene ikke nås, eller forutsetninger endrer seg
PA er økonomisk ansvarlig og ansvarlig for at beslutninger tas
PA har det overordnede ansvaret for fremdrift og reultater
Underskriver kontrakter og avtaler samarbeid og innkjøp

Koordinerende 
prosjektleder GDS
Ole Jørgen Pettersen

Arbeidsgiveransvaret for Hovedprosjektleder og delprosjektledere ansatt i Samfunn og 
nærmiljø i bydelen
Ansvaret for å koordinere informasjon på tvers av programgrupper og områder

Styringsgruppen

Styringsgruppen vedtar og godkjenner prosjektplaner for enkeltprosjekter
Ansetter/oppnevner prosjektledere delprosjekter
Oppnevner styringsgrupper for delprosjekter
Forankrer satsningen i bydelens linjeorganisasjoner og etater i Oslo kommune
Godkjenner sluttrapporter
Følger opp fremdrift og økonomi 
Ansvaret for informasjon og formidling av resultater
Ansvaret for at områdesatsningen innlemmes i annen GDS aktivitet

Hovedprosjektleder
Mette Mannsåker 
(MLM)

Har det operative ansvaret for gjennomføringen av områdesatsningen i tråd med 
handlingsplanen
Rapporterer om fremdrift og økonomi til styringsgruppen/plankontor
Ansvaret for og følger opp prosjektteam og delprosjektledere
Deltar i styringsgrupper for delprosjekter med eksterne delprosjektledere

Delprosjektleder

Har ansvaret for å nå mål og fremdrift i det enkelte prosjekt innenfor tildelte økono-
miske ramme
Rapporterer til hovedprosjektleder om fremdrift og økonomi
Har ansvaret for å utarbeide forslag til prosjektplaner 
Har ansvaret for å opprette prosjektgrupper med lokale beboere og ansatte i bydel og 
kommunen
Ansvaret for sluttrapporter for det enkelte prosjekt

Prosjektteamet
(Hovedprosjektleder og 
delprosjektledere)

Utarbeider helhetlige månedsplaner for aktivitet og avklarer deltakelse på tvers av 
prosjektene
Rapporterer om aktivitet i forhold til fremdrift prosjektmål
Får informasjon og sikrer at aktivitet er i tråd med annen GDS aktivitet
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RappORTERinG ØKOnOMi 2009
GDS nr  Overførte 

midler fra 
2008

GDS 
midler 
(ramme-
tilskudd)

GDS mid-
ler (store 
tiltak 
2009)

Andre 
inntekter

Budsjett 
2009 

Regn-
skap per 
31.12.09

Overført 
fra 2009

Romsås Senterområde skal utvikles til en møteplass for læring, kultur og fysisk aktivitet

3.3.e Ansette driftsleder på senteret Utenfor 
bydel   0 0  0

3.3.e Flytte voksenopplæringen inn på 
senteret

Utenfor 
bydel   0 0  0

3.3.1-09 Frivillig i sentrum  Nytt 2009 800 000  44 551 84 4551 622 860 221 691

3.3.5-07 Langsiktig senterutvikling -7 474 1 500 000  8 820 1 501 346 260 977 1 240 369

 Romsås skal ha et mangfold av aktive møteplasser for hele befolkningen

3.3.1-07 Humleby Vinterlekeplass* 2 426 967   0 2 426 967 1 312 754 1 114 213

3.3.3-07 Badevann og parkmessig opparbei-
delse Svarttjern 10 607 479   2 682 932 13 290 411 12 944 109 346 302

3.3.2-09 Kunstgressbane på Bjøråsen med 
undervarme Nytt 2009 157 044  58 157 102 143 853 13 249

3.3.3-09 Forstudie flerreligiøst hus 2008 500 000 -200 000  0 300 000 0 300 000

3.3.4-09 Kultur i Ring Nytt 2009 500 000  0 500 000 0 500 000

3.3.5-09 Forvaltningsprosjektet/Vaktmes-
terskole** Nytt 2009 300 000  0 300 000 0 300 000

3.3.e Avklare og følge opp mulighetsstu-
die Klubbhus/Barnehage    0 0 0 0

3.3.e Avklare etterbruk av ledige lokaler 
Bjøråsen

Utenfor 
bydel   0 0 0 0

 Mangfold i styredeltakelse 600 000 -600 000  0 0 0 0

Unge skal kunne utøve sine fritidsaktiviteter på Romsås

3.3.8-08 Oppgradering klubb - ungdom i 
fokus 173 734   17 827 191 561 191 561 0

3.3.6-09 Kompetanseutviklingsprogram 
barne- og ungdomsarbeid 2008 Nytt 2009 600 000  74 511 674 511 443 936 230 575

3.3.7-09 Junioraktivitet inn i skole Nytt 2009 100 000  0 100 000 0 100 000

3.3.9-08 Romsås TV 477 636  1 023 000 33 9842 1 817 478 1 308 453 509 025

 TV-produksjonsskolen Nytt 2010   0  40 000 -40 000

3.3.7-07 Samarbeid med KIFA Bjerke og 
skolene fysisk aktivitet 49 464 -49 464  0 0 0 0

3.3.10-08 Utrede andre ungdomsmøteplasser 
(Cricket)* 90 230 -40 230  1 575 51 575 7875 43 700

 Utvikle skiltprogram 100 000 -100 000  0 0  0

 Prosjektstyring - mobilisering

3.3.b Prosjektleder 0 200 000  446 622 646 622 646 622 0

3.3.b Prosjektkontor Nytt 2009 300 000  56 205 356 205 281 540 74 665

3.3.b Styringsgruppe  Nytt 2009 50 000  0 50 000 0 50 000

3.3.b Beboerråd Nytt 2009 40 000  0 40 000 0 40 000

3.3.b Informasjon og profilering 32 850 280 000  57 497 370 347 309 939 60 408

3.3.b Biblioteksmøtene Nytt 2009 70 000  780 70 780 3900 66 880

3.3.b Prosjektteam Nytt 2009 50 000  12 651 62 651 73 576 -10 925

3.3.b Handlingsplan 2010 Nytt 2009 80 000  50 78 85 078 27 758 57 320

3.3.b Prosjektgruppe 2007 og  2008 8 621 -5 782  417 3 256 3 256 0

3.3.a Mobiliserende aktiviteter 2008 46 526 -31 568  0 14 958 14 958 0

 Sum 15 106 033 4 000 000 1 023 000 3 749 366 23 855 399 18 637 927 5 217 472*

*Om lag 2 800 000 NOK av overskytende midler er bundet opp i løpende avtaler.
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buDSjETT FOR 2010
GDS nr  Overført 

fra 2009

Egen-

andel 

2010

Ramme-

tilskudd 

2010

Budsjett 

2010

Ekstratil-

skudd

 Romsås Senterområde skal utvikles til en møteplass for læring, kultur og fysisk aktivitet

3.3.1-09 Frivillig i sentrum 221691 20 000 400 000 641 691  

 Utleie 0 25 000 100 000 125 000  

 Frivilligskolen 0 75 000 400 000 475 000  

 Catering/Kafe 0 30 000 400 000 430 000  

3.3.5-07 Langsiktig senterutvikling 1240369 50 000  1 290 369  

 Romsås skal ha et mangfold av aktive møteplasser for hele befolkningen

3.3.1-07 Humleby Vinterlekeplass* 1114213   1 114 213  

3.3.3-07 Badevann og parkmessig opparbeidelse Svarttjern 346302   346 302  

3.3.2-09 Kunstgressbane på Bjøråsen med undervarme 13249 15 000 100 000 128 249 3 000 000

3.3.3-09 Forstudie flerreligiøst hus 2008 300000 5 000  305 000  

3.3.4-09 Kultur i Ring 500000 25 000 400 000 925 000  

3.3.5-09 Forvaltningsprosjektet/Vaktmesterskole** 300000 20 000 100 000 420 000 1 000 000

Unge skal kunne utøve sine fritidsaktiviteter på Romsås

3.3.6-09
Kompetanseutviklingsprogram barne- og ungdomsarbeid 

2008
230575 100 000 400 000 730 575  

3.3.7-09 Junioraktivitet inn i skole*** 100000   100 000  

3.3.9-08 Romsås TV 509025 10 000  519 025  

 TV-produksjonsskolen -40000 300 000 650 000 910 000  

 Nyhetsgruppe 0 25 000 100 000 125 000  

 Lærings TV 0  600 000 600 000  

3.3.10-08 Utrede andre ungdomsmøteplasser (Cricket)* 43700   43 700  

 Prosjektstyring - mobilisering

3.3.b Prosjektleder 0 720 000  720 000  

3.3.b Prosjektkontor 74665 5 000  79 665  

3.3.b Styringsgruppe 50000   50 000  

3.3.b Beboerråd 40000  -40 000 0  

3.3.b Informasjon og profilering 60408 30 000 150 000 240 408  

3.3.b Biblioteksmøtene 66880  -66 880 0  

3.3.b Prosjektteam -10925 20 000 164 200 173 275  

3.3.b Handlingsplan 2010 57320  -57 320 0  

 Sum 5 217 472 1 475 000 3 800 000 10 492 472 4 000 000

Budsjettet er foreløpig. Justeringer mellom poster vil gjennomføres i løpet av året. Lønnsutgifter mellom prosjekter 
er heller ikke tilstrekkelig beregnet, spesielt gjelder dette mellom prosjektene knyttet til Frivilligsentralen.
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FinanSiERinGSOvERSiKT 2007-2009 
OG FORSLaG 2010
 2 007 2 008 2 009 Forslag 

2010

Midler over handlingsplan (Stat) 4 600 000 4 700 000 4 000 000 3 800 000

Ekstramidler Husbanken (Stat) 2 890 000 9 000 000 723 000 4 000 000*

Kommunale GDS midler 300 000 1 625 000 300 000  

Storbymidler (Stat)   100 000 150 000**

NAV Grorud (Kommune)   100 000  

Bydelens drftsbudsjett (Kommune)  335 005 446 622 720 000

Egenandel som følge av momsrefusjon* (Kommune)   2 932 544 605 000

HC-prosjektet omsorgsbygg (Kommune)  2 000 000 170 000  

 Sum 7 790 000 17 660 005 8 774 175 9 275 000

* Anslaget er usikkert. Aktuelle prosjekter fortsatt i utredningsfase, ikke avklart hvor mye som søkes av ulike inves-
torer og totalt investeringsbehov

** Er bydelens innstilling. Forutsetter positivt vedtak i BLD

Det vil i tillegg søkes midler av andre i løpet av året. Bydelen og frivillige på Romsås søker også aktivt andre midler 
som ikke inngår i prosjektregnskapet til områdeløftet. Videre ytes det mye frivillig innsats og innsats fra ulike tjenes-
testeder i bydelen. Vi har ikke beregnet denne innsatsen enda. 
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Bydel Grorud

www.bydel-grorud.oslo.kommune.no

Plankontoret for Groruddalen

www.oslo.kommune.no/groruddalen

Bydel
Grorud
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