Referat fra Venstres møte om Tøyensatsingen, avholdt i Fontenehuset 21. oktober 2013
Til stede: I panelet var Øystein Rydland, avdelingssjef i bydel Grünerløkka 1997-2006, under Handlingsplan
Oslo Indre Øst, Geir Tveit, leder for de forebyggende tjenestene i Politiet på Grønland, Hallstein Bjerke (V),
Byråd for Kultur og næring i Oslo og Espen Ophaug (V), nestleder i Byutviklingskomiteen i bystyret. I salen
blant andre representanter fra Tøyeninitiativet, Tøyenkampanjen, ansatte på Biblioteket på Tøyen og
representanter fra Grünerløkka og Gamle Oslo Venstre.
Tøyensatsningen
Består av en rekke deler og er en omfattende avtale. De 25 millionene til Tøyen får årlig fra Bystyret,
supplert med ytterligere 25 millioner fra Staten er en liten del av den. I pakken ligger oppgraderingen av
Tøyenområdet, Badeland, Vitensenter, utvikling av grøntområdene på Tøyen og et mulig sammenhengende
parkdrag over Finnmarksgata, oppgradering av Tøyen t-banestasjon, Tøyen skole som kulturstasjon, med
utvidet åpningstid med aktiviteter, Oslo musikk- og kulturskole to ettermiddager i uken og gratis
halvdagsplass på aktivitetsskolen på Tøyen skole. Den kommunale boligmassen skal spres, både rundt i byen
og innenfor Gamle Oslo. 2,4mrd kroner er satt av til å kjøpe sosiale boliger. Et eget prosjekt i Gamle Oslo
skal jobbe for at personer med dobbeltdiagnoser og svak boevne får tettere oppfølging.
Lærdom fra Grünerløkka og Oslo Indre Øst-satsningen
Det er viktig å få lokal forankring, og få med seg hva folk er opptatt av, gjennom folkemøter. Det er også
viktig å jobbe med utsatte grupper spesielt. Vi må unngå for mange kokker, det begynte først veldig farlig på
Grünerløkka, med 50-60 personer som skulle fordele 100 millioner. Etter hvert ble ansvaret konsentrert
rundt de tre sentrumsbydelene i øst og utdanningsetaten. Det er viktig at etatene samarbeider på tvers, og
at Bydelsutvalgene (BU) og Arbeidsutvalgene er involvert. Lederen av prosjektet på Grünerløkka var ofte i
BU for å fortele om hva som ble gjort og fikk slik sterk politisk forankring. Det er også viktig å tydelig
definere områdene som skal være med i satsningen.
Tiltakene som blir gjennomført må være slik at folk ser dem og trives bedre. Sikkerhet var veldig viktig, og
mye ble gjort bedre ved lyssetting og fjerning av kratt. Barn og ungdom ble involvert i renhold av parker og
som "parkverter". Informasjon må ut i lokalpressen. Prosjektkataloger ble distribuert hvert år og omtalte
tiltakene, hvordan man kunne ta del i dem og nyttegjøre seg det som skjedde.
Storgata 55 var et problemområde, ettersom halve sosialhjelpa gikk dit. Det skulle egentlig være
studentboliger, men ble sosialboliger for folk fra hele byen fordi det ofte var ledig plass der. Bydelen
samarbeidet med Husbanken og politiet, pusset opp og endret vilkårene for å søke seg inn slik at det ble
reelle studentboliger.
Trygghet
Trygghet er en viktig del av hverdagen til folk, og politiets forebyggende arbeid er veldig viktig i å bekjempe
kriminalitet. SALTO-modellen, som er blitt bygget opp er en suksesshistorie. Den innebærer samarbeid
mellom barnehager, skole, bydelskoordinatorer, NAV, barnevern osv. Det er bygget opp rundt "unge
gjengangere", som i dag fanges opp mye raskere enn før, etter 2-5 forhold. Ungdomsklubber med gode
ressurspersoner er veldig viktig i å bygge opp et godt miljø. Det kan være bare én familie som styrer
kriminaliteten og bygger opp et nettverk rundt seg, men det er risikofaktorene rundt som gjør at nettverket
fungerer: dårlig økonomi, mange ungdommer uten noe å gjøre, kommunale boliger, foreldre uten jobb. Det
er spesielt viktig at folk tør melde fra, vi trenger miljøvakter, frivillige, kulturtilbud og fritidsklubb med
spisset tilbud som gir ungdommer noe å gjøre. Det er viktig med belysning og beskjæring av kratt, det gir
store fordeler og økt trygghet i nærmiljøet. Politiet vil gjerne brukes i tiltak og er "gratis" for bydelen og
bystyret.
Biblioteket
Biblioteket på Tøyen skal ikke legges ned! Bystyret ønsker tvert imot at bibliotektilbudet skal styrkes i Oslo.
Biblioteket på Tøyen er spesielt viktig, det er et grunnleggende kulturtilbud som styrker integrering, språk og
sosial mobilitet. Det er en møteplass, og det er viktig at folk kan komme rett inn fra gateplan. Før jul

kommer det en bystyremelding om bibliotek som skal gi en faglig vurdering av struktur og innhold i
bibliotekene.
Innspill rundt utfordringene på Tøyen:
• Vahl skole må ses under ett med Tøyen, disse to har de samme utfordringene og må behandles likt.
• Viktig at vi får fritidstilbud til ungdom.
• Kolstadgata 1 bør brukes etter modell fra Sagene samfunnshus, det er ikke avhengig av driftsmidler nå.
• Vi trenger natteravner og vanlige folk i gatene. Mer synlig politi ble også etterspurt. Man kan betale
frivillige lag og organisasjoner for natteravning.
• Leksehjelp er viktig, for mange av foreldrene er analfabete.
• Bekymringsmeldinger til barnevernet følges ikke godt nok opp, og det gripes ikke tak i hele familier i tide.
• Barnevernet klarer heller ikke følge opp barne med mest problemer, som burde få hjelp til sinnemestring
og undervisning. Ungdomsfengsel bør utvikles.
• Gamle Oslo bruker mye penger på institusjonsplasser, for bydelen har et for lite nettverk av tilknytningspersoner og fosterforeldre.
• Badeland må ikke bli for dyrt for barna på Tøyen, det må gis gode rabatter.
• Grunneierne på Tøyen er vanskelige å bli enige med, og det er vanskelig å få resultater av foslagene. Et
eksempel er "The Töyen", som skulle ligge på Tøyen torg, men Entra byttet ledelse og prosjektet ble
skrinlagt.
• Reduksjoner til biblioteket på Tøyen kan gi store utslag og føre til at åpningstidene må innskrenkes. Det
Tøyen trenger er at åpningstidene til biblioteket utvides.
• Tøyen har en nabolagsfølelse som er bra.
• Man må legge til rette for foreninger og fritidsklubber på Tøyen.
• Man må skille langvarige planprosesser fra friske midler som raskt kan gi effekt lokalt hvis de er lokalt
forankret.

