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1. Bakgrunn
1.1 Vedlegg: Årsrapport Aktive Skjetten 2017
Prosjektplanen «Aktive Skjetten» Plan for områdesatsingen 2017-2020 ble lagt frem for
kommunestyret og enstemmig vedtatt 14.12.2016. Prosjektplanen inneholder
informasjon om bakgrunnen for prosjektet, kunnskapsgrunnlag, mål og strategier,
organisasjonskart, handlingsplan og budsjett for 2017.
Områdesatsingen er vedtatt som et fireårig prosjekt, fra 2017 til 2020. I følge
prosjektplanen skal kommunen motta årlig rapport om hvordan satsingen utvikler seg.
Årsrapporten fra 2017 omhandler satsingens første år.
Årsrapport Aktive Skjetten 2017 legges med dette fram for politisk behandling.

2. Organisering
Prosjektplanen «Aktive Skjetten» Plan for områdesatsingen 2017-2020 har vært
styringsredskap for satsingens første år. Områdesatsingen har blitt gjennomført i tråd
med prosjektplanens føringer.
2.1 Styringsgruppa
Team Skjetten har hatt det totale prosjektansvaret for måloppnåelse og for å revidere
og iverksette på vegne av eier. Styringsgruppa har bestått av følgende personer:
- Asgeir Spange Brekke (Fellesorganet for Skjettenbyen, styreleder)
- Mariam Naeem (Pakistansk kulturforening, styremedlem)
- Jim Asphaug (AIL Skjetten idrettsforening, styreleder)
- Danshiya Saint Johns (Demokratigruppa, ungdomsrepresentant)
- Mia Helene Jacobsen (Demokratigruppa,ungdomsrepresentant) – frem til august
- Mariam Zalmai (Demokratigruppa, ungdomsrepresentant) – fra august
- Anne-Berit Haavind (Skedsmo kommune, kommunaldirektør kultur)
- Øyvind Daaland Lesjø (Skedsmo kommune, senioringeniør/fungerende
næringssjef)
- Geir Farstad Pettersen (Skedsmo kommune, rektor Skjetten skole)
Mia Helene Jacobsen måtte trekke seg fra styringsgruppen, og ble etter vedtak i
styringsgruppen 29.08.17 erstattet av Mariam Zalmai.
Styringsgruppa konstituerte seg selv på første møte. Asgeir Spange Brekke ble valgt
som leder. Marianne Larsen fungerte som sekretær frem til prosjektleder ble ansatt.
Styringsgruppa har i 2017 hatt seks møter. Arbeidet i styringsgruppa har handlet om å
etablere satsingen, drøfte rammer for innhold og fremdrift for hvert enkelt av
delprosjektene som er beskrevet i prosjektplanen «Aktive Skjetten».

2.2 Prosjektleder og prosjektgrupper
Elin Seim ble ansatt som prosjektleder fra 01.06.2017. Prosjektleder er operativt
ansvarlig for gjennomføringen av områdesatsingen og sekretær for styret. Prosjektleder
har utover høsten jobbet med å etablere delprosjektgrupper, bestående av
representanter fra lokalmiljøet og ressurspersoner ansatt i kommunen. Det har vært
viktig at disse gruppene har en solid lokal forankring, slik at man sikrer at tiltakene i
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områdesatsingen er i tråd med hva lokalmiljøet ønsker og trenger. Følgende personer
er rekruttert til delprosjektgruppene ved årets slutt:
Møteplass

Stier og belysning

Aktiv – ute

Skjetten event

Amir Keyani
Erik Eriksson
Elisabeth Olsen
Marianne Larsen
Hilde Birkeland
Terje Fenstad
Roger Olsen
Rudi Sletthagen
Pål Thoreid
Kristoffer Holm
Ellen Hoel
Jarl André Hübenthal
Nina Langfeldt
Nemam Zarrinfam
Mariam Naeem

Kultursektoren, Skedsmo kommune
Butikksjef, Meny Skjetten
Beboer Skjettenbyen
Planavdelingen, Skedsmo kommune
Miljørådgiver, kommunalteknisk
FO Skjetten, beboer
Vaktmester Skjettenbyen
FO Skjetten, beboer
Idrettskonsulent, Skedsmo kommune
Skjetten aktivitetsvel
Sosiallærer, Gjellerås skole
Skedsmo Speidergruppe
Kultursektoren, Skedsmo kommune
Den kurdisk demokratiske kvinneforening
Pakistansk Kulturforening

I 2018 ble Svein Ussberg inkludert i delprosjektgruppene som jobber med stier og
belysning. Ussberg er seksjonsleder for parkavdelingen i kultursektoren.
Gruppene konstituerte seg selv under sitt første møte. Delprosjektgruppene kan
suppleres utover året dersom det er ønske om det eller man ser behov for det. Det har
blitt uttrykt et ønske om å få flere ungdommer inn i delprosjektgruppene.
3. Delprosjekter og aktiviteter
3.1. Treffpunkt
Målet med delprosjektet var å etablere prosjektkontor og møteplass. Det ble innledet
samtaler med NorgesGruppen AS som eier Skjettensenteret, angående å etablere et
prosjektkontor inne på senteret. Det ble drøftet ulike løsninger. Det beste alternativet
var en mobil brakke plassert på parkeringsplassen utenfor inngangspartier. Brakken ble
bestilt av NorgesGruppen AS, og Skedsmo kommune har inngått et leieforhold for hele
områdesatsingens periode. Prosjektkontoret ble bestilt høsten 2017 og leieforholdet
startet desember 2017. Arbeidet med en plan for hvordan kontoret kan brukes er utsatt
til 2018.
3.2. Stier på kryss og tvers (forprosjekt) og Et lysende eksempel (forprosjekt)
Det presiseres i handlingsplanen for 2017 at delprosjektene som handler om stier og
belysning må ses i sammenheng. Målet er å etablere snarveier for gående og syklende
som binder Skjetten sammen, samt etablere en trygg og vakker belysning. Sentralt for
dette arbeidet er en kartlegging i form av et innbyggertråkk. Det ble vedtatt i
styringsgruppa 28.02.17 at dette skulle gjennomføres som et barnetråkk. Denne
datainnsamlingen ble gjennomført høsten 2017. Totalt 251 elever deltok. Resultatene
fra dette skal brukes som grunnlag for å utvikle en helhetlig plan for stier og belysning.
Det er planlagt en trygghetsvandring vinteren 2018 for å vurdere behov for belysning.
Delprosjektgruppene vil i 2018 vurdere om man trenger å kartlegge andre grupper i
befolkningen, for å supplere kunnskapsgrunnlaget.

3

3.3. Aktiv - ute
Delprosjektet har som kortsiktig mål å få etablert en plass for aktivitet utendørs.
Delprosjektets langsiktige mål er å utvikle en helhetlig plan for hvordan man kan
oppgradere aktivitetsområder med vekt på å ta ut potensialet i ravinedalene. Arbeidet
med å kartlegge ønsker og behov for aktivitetsområder har vært sentralt i 2017. Det er
vedtatt i styringsgruppa at man skal etablere en treningspark i ravinedalen mellom
Alingsåsveien og Landskronaveien. Denne vil ligge i tilknytning til det eksisterende
nærmiljøanlegget i Glostrupdumpa, som er et veletablert og mye brukt område. Arbeidet
med å realisere dette anlegget er igangsatt våren 2018.
3.4. Skjetten event
Skjetten event har som mål å gjennomføre arrangementer som er felles for alle på
Skjetten. Det har vært avholdt tre store arrangementer på Skjetten i 2017:
- Skjettenfest 2017: 27. august på Valstad
- Kick-off for områdesatsingen: 18. november på Skjettensenteret
- Julegrantenning: 2. desember på Skjettensenteret
Arrangementene har vært planlagt og gjennomført i samarbeid med lokale lag og
foreninger.
3.5. Bibliotekprosjekt
I prosjektplanen for områdesatsingen er det samlet ideer om tiltak og aktiviteter som er
ønsket blant innbyggerne på Skjetten. Et av disse ønskene er et bibliotektilbud, gjerne i
tilknytning til senteret. Prosjektleder har samarbeidet med Skedsmo bibliotek om å
utvikle en prosjektbeskrivelse for en selvbetjent bibliotekløsning. Det ble høsten 2017
søkt midler om dette fra kommunens innovasjonsfond. Søknaden ble avslått. Det vil i
2018 jobbes videre med å søke midler fra andre steder for å realisere dette prosjektet.
3.6. Fotokurs
Områdesatsingen hadde høsten 2017 et samarbeid med ungdom- og fritidsavdelingen i
Skedsmo kommune. Barn i 5.-7. klasse på Skjetten skole og Gjellerås skole fikk tilbud
om å delta på et todagers fotokurs med Ronny Østnes. Totalt 20 barn fikk plass.
Temaet for kurset var hvordan barna ser Skjetten. Bildene ble stilt ut i forbindelse med
kick-off på Skjettensenteret, og henger i dag på prosjektkontoret. Det er planlagt flere
utstillinger av disse bildene. Bildene brukes også i materiell som lages i forbindelse med
områdesatsingen.
3.7. Kartlegging - barnetråkk
I planen «Aktive Skjetten» står det at det bør gjennomføres et «innbyggertråkk» i
forbindelse med delprosjektene. Det ble besluttet i styringsgruppa at man skulle foreta
en barnetråkk-kartlegging. Det ble benyttet en programvare utviklet av Design og
Arkitektur Norge (DogA). Kartleggingen ble gjennomført i uke 36-39, i samarbeid med
skolene. 6. trinn på Skjetten skole, 7. trinn på Gjellerås skole og 10. trinn på Stav skole
har bidratt i denne registreringen. Totalt har 251 antall elever registrert hvordan de
beveger seg i nærmiljøet, hvilke områder de oppholder seg på, og hva de synes at
mangler av aktivitetstilbud. Resultatene fra dette er under bearbeidelse og skal utgis i
en egen rapport i 2018, samt at det skal utarbeides et kart som legges inn i kommunens
kartdatabase. Dette skal følges opp mot skolene slik at elevene får se at deres bidrag
har en betydning i områdesatsingen.
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4. Kommunikasjon
I planen «Aktive Skjetten» står det presisert at prosjektveiviseren skal brukes som
prosjektstyringssystem. Skedsmo kommune har vedtatt at Prosjektportalen skal brukes
som verktøy. Denne plattformen ble tatt i bruk i november 2017. Det er laget et
prosjektområde for områdesatsingen kalt «Aktive Skjetten» Områdesatsing Skjetten
2017-2020. Det vil i 2018 jobbes med å utvikle og tilpasse dette prosjektområde til
områdesatsingens oppbygning.
Det ble høsten 2017 laget en egen prosjektside på kommunens nettside. Her kan
interessenter søke etter informasjon om områdesatsingen. Denne siden oppdateres
fortløpende etter hvert som det fattes beslutninger og prosjekter igangsettes og
realiseres.
Arbeidet med å utvikle en kommunikasjonsplan ble påbegynt høsten 2017. Det anses
som viktig å sikre effektiv informasjonsspredning og god kommunikasjon mellom
prosjektledelse, innbyggerne, lag og foreninger og andre aktører i nærmiljøet. Bruk av
prosjektkontoret er sentralt i dette arbeidet. Det vil i 2018 arbeides videre med å spre
informasjon både trykt og digitalt.
5. Økonomi
Områdesatsingen hadde i 2017 et budsjett på 2 500 000 kr, hvorav 1 000 000 kr var
satt av til koordinering. De øvrige midlene var fordelt på ulike delprosjekter.
Prosjektleder ble ansatt fra 1. juni 2017 og startet da arbeidet med å realisere
delprosjektene. Midlene avsatt til koordinering er dermed forskjøvet tilsvarende
ansettelsen. Ettersom arbeidet med delprosjektene krevde en god del forberedelser og
planlegging for å sikre en god forankring, ble en stor del av prosjektmidlene stående
ubrukt. Totalt ble 2 009 389 kr overført til 2018. En del av disse midlene er knyttet til
prosjekter innen stier, belysning og aktivitetsområder som er planlagt gjennomført våren
og sommeren 2018. Angående midlene knyttet til Skjetten event 2017 bør man vurdere
å forlenge prosjektperioden ut i 2021 tilsvarende den tiden man ikke fikk avholdt
arrangementer i 2017 og forskyve midlene til denne perioden.
6. Konklusjon
Rådmannen foreslår at saken tas til orientering.

Skedsmo kommune den 08. mai 2018
for rådmannen
Anne-Berit Haavind
Kommunaldirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent
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ÅRSRAPPORT: AKTIVE SKJETTEN 2017
1. Om områdesatsingen
Områdesatsingen på Skjetten er en helhetlig satsing som er kjennetegnet av et samarbeid mellom
innbyggere, kommunen, frivillig sektor, næringsliv og andre aktører. Målet er å utvikle fellesskap,
sosialt miljø og fysiske omgivelser. Satsingen skal bidra til å utvikle og synliggjøre de ressursene som
finnes på Skjetten, og styrke samarbeidet mellom aktørene i området.
Formannskapet i Skedsmo kommune gjorde følgende vedtak 26.11.14:
«Områdesatsingen på Skjetten etableres som et tverrfaglig prosjekt under rådmannen.
Områdesatsingen gjennomføres i tett dialog med et bredt spekter av befolkningen.
Områdesatsingen finansieres gjennom kommunens ordinære budsjett og der det er mulig med
eksterne prosjektmidler.»
Høsten 2016 ble det utviklet en plan for en fireårig satsing. «Aktive Skjetten» Plan for områdesatsing
2017-2020 er resultatet av en bredt anlagt prosess der innbyggerne og representanter fra lokale lag
og foreninger var godt representert. Denne planen ble vedtatt i kommunestyret 14. desember 2016.
Dokumentet tjener som styringsredskap i perioden satsingen pågår. Mål og strategier vil som
hovedregel ligge fast, mens handlingsplanen rulleres årlig.

Mål og strategier
Målbildet ble i planprosessen definert på følgende måte:
«Når områdesatsingen er gjennomført og alle innbyggerne er invitert til å delta, går det rykter om
AKTIVE SKJETTEN som et spennende område med
•
•
•

Sterkt samhold og stolthet og hvor innbyggerne yter litt ekstra
Et attraktivt senter
Mange oppgraderte uteområder mellom boligene»

For å nå dette målet har man valgt ut to strategier:
1) Møteplasser for alle
Skjetten trenger et velfungerende sentrum og områdesatsingen vil prioritere tiltak i og rundt
senteret som styrker senteret som områdets møteplass for alle.
Satsingen vil prioritere tiltak hvor innbyggerne, sammen med andre medspillere, lager gode
møteplasser for fellesskap og aktivitet ute.
Områdesatsingen vil prioritere tiltak hvor viljen til egeninnsats er stor.
2) Aktiviteter for mer fellesskap
Områdesatsingen vil prioritere støtte til aktiviteter hvor mange kan delta og som bygger
fellesskap, nettverk og stolthet.
Aktiviteter som har stor egeninnsats vil bli prioritert.

Utvidelse av innsatsområdet
Da planen for områdesatsingen ble vedtatt i kommunestyret 14. desember 2016 ble det samtidig
fremmet forslag om å utvide innsatsområdet. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslaget var
formulert som følgende: «Planområdet utvides til å omfatte området øst for Nordbyveien, f.o.m.
COOPtomta, til og med Solvangen.». I samarbeid med plan- og bygningsavdelingen har dette blitt
tolket og innsatsområdet dekker nå arealet som vist på følgende kart:

Det er også andre områder utenfor denne avgrensningen som både er en del av Skjetten og viktige for
beboerne på Skjetten. Derfor vil ikke en slik avgrensning være helt absolutt.

2. Organisering
Områdesatsingens organisering er beskrevet i prosjektplanen «Aktive Skjetten». Det anses som viktig
å ha en organisering som mobiliserer innbyggerne på Skjetten, sammen med andre medspillere.
Organisasjonen må ha gjennomføringsevne og vise til resultater. Organiseringen er lagt opp på
følgende måte:

SKEDSMO KOMMUNE

TEAM SKJETTEN

Oppdragsgiver: Skedsmo
kommune v.
kommunestyret
Prosjekteier: Skedsmo
kommune v. rådmannen
Oppdraget forvaltes av
kommunaldirektør for
kultursektoren
Sammensatt av følgende
representanter:
Fellesorganet
Skjettenbyen, Skjetten
Sportsklubb AIL, Pakistansk
Kulturforening,
ungdomsrepresentanter og
tre representanter fra
kommunen, hvorav en
rektor fra skolene i
området

PROSJEKTLEDER/
PROGRAMKOORDINATOR

Engasjeres i prosjektstilling
for 2 år, med mulighet til
forlengelse til
områdesatsingen avsluttes.

LEDERE AV
DELPROSJEKTER MED
PROSJEKTGRUPPER

For hvert av prosjektene
oppnevnes
delprosjektledere som
rapporterer til
programkoordinator. Det
etableres egne
prosjektgrupper med bred
representasjon fra
innbyggerne i området.

Mandat: Godkjenner planen for
områdesatsingen, etter forslag fra Team
Skjetten. Kommunen stiller økonomiske
og faglige ressurser til disposisjon.
Kommunen skal motta årlig rapport om
satsingens utvikling, sammen med plan
for kommende år.
Mandat: Team Skjetten er
områdesatsingens styre med det totale
prosjektansvaret for måloppnåelse,
revidering og iverksetting av plan på
vegne av eier. Team Skjetten forvalter
områdesatsingens budsjett og har
fullmakter til å disponere ressursene i
tråd med planens strategier, og i bredt
samspill med innbyggerne i området.
Team Skjetten velger sin egen leder
som er prosjektansvarlig og rapporterer
til eier.
Mandat: Operativt ansvarlig for
gjennomføringen av områdesatsingen
og sekretær for styret. Engasjeres av og
har ansettelsesforhold i Skedsmo
kommune. Rapporterer faglig til Team
Skjetten ved styreleder.

Styringsgruppa – Team Skjetten
Styringsgruppa er sammensatt av representanter fra lokale lag og foreninger. I prosjektplanen «Aktive
Skjetten» ble det bestemt at styringsgruppa skulle ha følgende sammensetning, og basert på dette har
Team Skjetten i 2018 disse medlemmene;

Asgeir Spange Brekke:
Mariam Naeem:
Jim Asphaug:
Danshiya Saint Johns:
Mariam Zalmai:
Anne-Berit Haavind:
Øyvind Daaland Lesjø:
Geir Farstad Pettersen:

Fellesorganet for Skjettenbyen, styreleder
Pakistansk kulturforening Skedsmo, styremedlem
Skjetten sportsklubb AIL, styreleder
Ungdomsrepresentant, demokratigruppa
Ungdomsrepresentant, demokratigruppa
Skedsmo kommune, kommunaldirektør kultur
Skedsmo kommune, seksjonsleder samferdsel
Skedsmo kommune, rektor Skjetten skole

Mia Helene Jacobsen trakk seg fra sitt verv i august 2017. Det ble fremmet forslag om at Mariam Zalmai
skulle velges inn som ny ungdomsrepresentant. Dette ble enstemmig vedtatt på møtet 29. august
2017.

Prosjektleder, delprosjektledere og prosjektgrupper
Elin Seim ble ansatt i et toårig engasjement som prosjektleder for områdesatsingen fra 1. juni 2017.
Det ble jobbet med å sette sammen delprosjektgrupper utover høsten 2017. Disse består av både
innbyggere på Skjetten og fagpersoner fra kommunen. Gruppene konstituerer seg selv, men det er
tenkt at lederen av hver enkelt gruppe er kommunalt ansatt. Formålet med dette er å sikre fremdrift.
Delprosjektgruppene har rekruttert inn følgende personer:
Møteplass

Stier og belysning

Aktiv – ute

Skjetten event

Amir Keyani
Erik Eriksson
Elisabeth Olsen
Marianne Larsen
Hilde Birkeland
Terje Fenstad
Roger Olsen
Rudi Sletthagen
Pål Thoreid
Kristoffer Holm
Ellen Hoel
Jarl André Hübenthal
Nina Langfeldt
Nemam Zarrinfam
Mariam Naeem

Kultursektoren, Skedsmo kommune
Butikksjef, Meny Skjetten
Beboer Skjettenbyen
Planavdelingen, Skedsmo kommune
Miljørådgiver, kommunalteknisk
FO Skjetten, beboer
Vaktmester Skjettenbyen
FO Skjetten, beboer
Idrettskonsulent, Skedsmo kommune
Skjetten aktivitetsvel
Sosiallærer, Gjellerås skole
Skedsmo Speidergruppe
Kultursektoren, Skedsmo kommune
Den kurdisk demokratiske kvinneforening
Pakistansk Kulturforening

Delprosjektgruppene kan suppleres dersom det er ønske eller man ser behov for det. Det er ønske om
flere ungdomsrepresentanter inn i disse gruppene.

3. Delprosjekter 2017
1.Treffpunkt.
Mål: Lage en møte plass for alle – fort!
Innhold: Det innledes samtaler med eierne av Skjettensenteret om etablering av prosjektkontor og
møteplass. Det lages skisse til planløsning og aktiviteter. Innredning og oppstart.
Hva som har skjedd: Det har blitt innledet samtaler med Anders Olaussen, eiendomssjef i
NorgesGruppen AS, angående etablering av prosjektkontor inne på senteret. Ulike alternativet ble
drøftet, men man kom ikke frem til noen fungerende løsning. Årsaken til dette er et generelt høyt
støynivå i de åpne områdene innendørs og en planlagt ombygging av senteret. Et alternativ som kom
opp var å plassere en mobil brakke på utensiden av senteret og at denne kunne fungere som
prosjektkontor. Brakken ble bestilt av NorgesGruppen AS og Skedsmo kommune har inngått et
leieforhold på denne ut områdesatsingens periode. Prosjektkontoret ble overlevert i begynnelsen av
desember 2017. Prosjektkontoret var delvis innredet ved overtagelse. Planen er at kontoret skal være
prosjektleders arbeidsplass og et sted der innbyggerne kan stikke innom for å få informasjon og gi
innspill. Det legges en plan for hvordan dette skal foregå i starten av 2018.

2.Stier på kryss og tvers
Mål: Etablering av snarveger for gående og syklende som binder Skjetten sammen.
Innhold: Gjennomføring av «innbyggertråkk» og senere forprosjektering.
Hva som har skjedd: I september og oktober 2017 ble det gjennomført et barnetråkk for å kartlegge
hvordan barn og unge bruker og opplever nærmiljøet sitt. Elevene har blitt bedt om å registrere digitalt
hvor de beveger seg, også utenfor veier og gangveier. Det var 251 elever med på denne kartleggingen.
Det har i samtaler med innbyggere og representanter fra lag og foreninger blitt notert ned de innspill
som har kommet angående snarveier. Disse innspillene tas med videre i prosessen.

3.Et lysende eksempel
Mål: Etablering av trygg og vakker belysning
Innhold: Ses i sammenheng med delprosjekt 2. Det gjennomføres trygghetsvandring og prosjektering.
Hva som har skjedd: I september og oktober 2017 ble det gjennomført et barnetråkk for å kartlegge
hvordan barn og unge bruker og opplever nærmiljøet sitt. Barna ble konkret bedt om å reflektere over
hvor de opplever at det er mørkt og føles utrygt å bevege seg. Gjennomføring av trygghetsvandiring er
planlagt vinteren 2018.

4.Aktiv – ute
Mål: Kortsiktig; etablering av plasser for aktivitet utendørs. Langsiktig; en helhetlig plan for
oppgradering av aktivitetsområder med vekt på å ta ut potensialet i ravinedalene.

Innhold: Sette opp utendørs treningsapparater/klatrevegg. Lage forstudie for tydeliggjøring av den
langsiktige opparbeidingen av ravineområdene slik at brede hensyn ivaretas; innbyggere, grunneiere
og miljø.
Hva som har skjedd: Prosjektgruppa har startet utredningen av mulighetene for å utvide det
eksisterende nærmiljøanlegget i Glostrupdumpa. Det er lokalisert et område like nord for eksisterende
anlegget, der forholdene er egnet for å etablere en treningspark. Arbeidet med å kartlegge hva
innbyggerne ønsker og hvilke behov som finnes er igangsatt. Disse resultatene vil ende i en helhetlig
plan over utvikling av området. Resultatene fra barnetråkk-kartleggingen er brukt som inspirasjon og
grunnlag for arbeidet.

5.Skjetten – event
Mål: Gjennomføring av arrangementer som er felles for alle på Skjetten. Arrangementene skal bidra til
stolthet, inspirasjon og tilhørighet.
Innhold: Planlegging og gjennomføring.
Hva som har skjedd: Det ble gjennom ført noen store arrangementer på Skjetten høsten 2017.
•

•

•

Skjettenfest 2017: I august fikk representanter fra foreninger med tilholdssted på Valstad hjelp
til å gjenopplive en gammel tradisjon; Skjettenfest. Søndag 27. august hadde de et
arrangement utenfor Valstad. På programmet stod sang og dans, det var fortellinger om
Skjettens historie, lag og foreninger stilte med ulike aktiviteter og det var enkel servering av
mat. Det var ca 300 personer innom i løpet av de tre timene arrangementet varte denne dagen.
Kick-off: Lørdag 18. november var det kick-off for områdesatsingen på Skjettensenteret. Karin
Johannessen holdt åpningstalen, klovnen mr Toons hadde show, det var hoppeslott og
ansiktsmaling for barna, og servering av kaffe og boller. Arrangementet var et samarbeid med
Skjettensenteret.
Julegrantenning: Lørdag 2. desember var det markering av julen på Skjettensenteret. Skjetten
Dur&Moll sang julesanger, det ble delt ut pepperkaker og gløgg, og julenissen delte ut
godteposer til barna. Arrangementet var et samarbeid mellom Skjettensenteret og Skjetten
Dur&Moll.

Koordinering
Det er opprettet stilling som prosjektleder/koordinator for satsingen. Dette er et toårig engasjement,
med mulighet for forlengelse ut prosjektperioden. Elin Seim tiltro i stillingen 1. juni 2017.
Prosjektleder har base på prosjektkontoret på Skjettensenteret.

Annet
Det ble høsten 2017 søkt midler fra kommunens innovasjonsfond til en selvbetjent bibliotekløsning.
Dette delprosjektet er et samarbeid med Skedsmo bibliotek. Søknaden til innovasjonsfondet ble avslått
i desember 2017, men det vil jobbes videre i 2018 med å søke midler fra andre steder for å realisere
dette.
Områdesatsingen hadde høsten 2017 et samarbeid med ungdom- og fritidsavdelingen i Skedsmo
kommune. Barn i 5.-7. klasse på Skjetten skole og Gjellerås skole fikk tilbud om å delta på et todagers

fotokurs med Ronny Østnes. Totalt 20 barn fikk plass. Temaet for kurset var hvordan barna ser
Skjetten. Bildene ble stilt ut i forbindelse med kick-off på Skjettensenteret, og henger i dag på
prosjektkontoret. Det er planlagt flere utstillinger av disse bildene. Bildene kan også brukes videre i
materiell som lages i forbindelse med områdesatsingen.

4. Kartlegging
I planen «Aktive Skjetten» står det skrevet at det bør gjennomføres et «innbyggertråkk» i forbindelse
med delprosjektene. Det ble besluttet at man skulle igangsette en barnetråkk-kartlegging. Design og
Arkitektur Norge (DogA) har utviklet en programvare som kan benyttes til slike kartlegginger. Bruk av
dette krever at deltagerne har FEIDE-innlogging, noe alle grunnskoleelevene i Skedsmo kommune har.
Kartleggingen ble planlagt gjennomført på våren, men av tidsmessige årsaker utsatt til høsten 2017.
Kartleggingen ble gjennomført i uke 36-39, i samarbeid med skolene. 6. trinn på Skjetten skole, 7. trinn
på Gjellerås skole og 10. trinn på Stav skole har bidratt i denne registreringen. Totalt har 251 antall
elever registrert hvordan de beveger seg i nærmiljøet, hvilke områder de oppholder seg på, og hva de
synes at mangler av aktivitetstilbud. Resultatene fra dette skal utgis i en egen rapport i 2018, samt at
det skal utarbeides et kart som legges inn i kommunens kartdatabase. Dette skal følges opp mot
skolene slik at elevene får se at deres bidrag har en betydning i områdesatsingen.
Det står i handlingsplanen 2017 at man i forbindelse med delprosjekt 2 og 3 skal gjennomføre et
«innbyggertråkk» og en trygghetsvandring. Det vil i 2018 jobbes videre med å vurdere på hvilken måte
det kan gjennomføres en kartlegging av resten av innbyggerne uten bruk av programvaren fra DogA.
Resultatene fra barnetråkk vil ligge som grunnlag for arbeidet i prosjektgruppene i den første fasen av
arbeidet, og man vil fortløpende vurdere behovet for å supplere med ytterligere kartlegging av enkelte
brukergrupper eller områder.

5. Prosjektmetodikk og kommunikasjon
I planen «Aktive Skjetten» står det presisert at prosjektveiviseren skal brukes som
prosjektstyringssystem. Dette innebærer at man følger de oppsatte fasene med angitte
beslutningspunkter for å sikre måloppnåelse etter vedtatte planer.

Skedsmo kommune har vedtatt at Prosjektportalen skal brukes som verktøy. Denne plattformen ble
tatt i bruk i november 2017. Det er laget et prosjektområde for områdesatsingen kalt «Aktive Skjetten»
Områdesatsing Skjetten 2017-2020. Dette prosjektområdet består av et hovedområde for satsingen

som helhet. Det vil i 2018 jobbes med å tilpasse dette prosjektområde til områdesatsingens
oppbygning.
Anne-Berit Haavind står som eier av prosjektet, prosjektleder har ansvar for å holde hovedområdet
oppdatert. Alle kommunalt ansatte har lesetilgang til dette prosjektet. Det er også mulig å invitere inn
eksterne personer og gi dem rettigheter på ulike nivåer.
Det er laget en egen prosjektside på kommunens nettside. Denne er tilgjengelig for innbyggerne under
fanen «innsyn» og underområdet «utviklingsprosjekter». Siden oppdateres jevnlig av prosjektleder.
Det jobbes med å utvikle en kommunikasjonsplan som sikrer effektiv informasjonsspredning til
Skjettens innbyggere og åpner for god kommunikasjon mellom prosjektledelsen og innbyggerne. Bruk
av prosjektkontoret som møteplass vil være en del av denne planen, med det mål å sikre at
innbyggerne har nærhet til prosessen som pågår og mulighet til å medvirke. Det planlegges også å lage
en egen Facebook-side for områdesatsingen, samt skriftlig materiell som kan distribueres til alle
husstander og deles ut under arrangementer og på prosjektkontoret. Det anses som viktig at alle
innbyggerne på Skjetten får mulighet til å medvirke og delta i områdesatsingen, og det er derfor viktig
å henvende seg bredt ut via mange ulike kanaler. Både til lag og foreninger, borettslag, skolene og
enkeltindivider.

6. Handlingsplan 2018
Handlingsplanen for 2018 ble utarbeidet høsten 2017. Planen ble vedtatt i styringsgruppa og sendt
videre til politisk behandling. Den ble enstemmig vedtatt i kommunestyremøtet 13. desember 2017.
Handlingsplanen for 2018 er basert målene og strategiene som er beskrevet i planen «Aktive Skjetten»,
og er en videreføring av delprosjektene i 2017.
Det vil i 2018 jobbes jevnlig med å utarbeide handlingsplanen for 2019, slik at denne følger opp planene
fra 2017 og 2018, samtidig som den tar hensyn til ønsker og behov som kommer frem i samarbeid med
lokalbefolkningen.

7. Økonomi
Områdesatsingen hadde i 2017 et budsjett på 2 500 000 kr, hvorav 1 000 000 kr var satt av til
koordinering. De øvrige midlene var fordelt på ulike delprosjekter. Prosjektleder ble ansatt fra 1. juni
2017 og startet da arbeidet med å realisere delprosjektene. Ettersom arbeidet med delprosjektene
krevde en god del forberedelser og planlegging for å sikre en god forankring, ble en stor del av disse
midlene stående ubrukt. Totalt ble 2 009 389 kr overført til 2018. En del av disse midlene er knyttet til
prosjekter innen stier, belysning og aktivitetsområder som er planlagt gjennomført våren og
sommeren 2018. Angående midlene knyttet til Skjetten event 2017 bør man vurdere å forlenge
prosjektperioden ut i 2021 tilsvarende den tiden man ikke fikk avholdt arrangementer i 2017 og
forskyve midlene til denne perioden.

