ÅRSRAPPORT: AKTIVE SKJETTEN 2018
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 hatt disse medlemmene;

Asgeir Spange Brekke:
Mariam Naeem:
Jim Asphaug:
Danshiya Saint Johns:
Mariam Zalmai:
Mithunan Sivakumar:
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
Ungdomsrepresentant, demokratigruppa (vara)
Skedsmo kommune, kommunaldirektør for kultur
Skedsmo kommune, seksjonsleder samferdsel
Skedsmo kommune, rektor Skjetten skole

Skjetten sportsklubb AIL valgte å trekke seg ut fra områdesatsingens styringsgruppe i april 2018, og Jim
Asphaug har dermed gått ut av styringsgruppa. For å styrke ungdommenes representasjon ble
Mithunan Sivakumar valgt inn som varamedlem fra 25. april 2018.

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. Lederen av hver enkelt gruppe er kommunalt
ansatt. Formålet med dette er å sikre fremdrift. Av praktiske årsaker har delprosjektene stier og
belysning bestått av samme prosjektgruppe. Delprosjektgruppene for møteplass og Skjetten event har
i stor grad samarbeidet.
Delprosjektgruppene rekrutterte inn følgende personer:
Møteplass

Stier og belysning

Aktiv – ute

Skjetten event

Amir Keyani

Fritids- og ungdomsavdelingen,
Kultursektoren, Skedsmo kommune
Erik Eriksson
Butikksjef, Meny Skjetten
Elisabeth Olsen
Beboer Skjettenbyen
Svein Rune Ussberg Seksjonsleder i Parkavdelingen,
(gruppeleder)
Kultursektoren, Skedsmo kommune
Hilde Birkeland
Miljørådgiver, kommunalteknikk,
Skedsmo kommune
Marianne Larsen
Planavdelingen,
Teknisk sektor, Skedsmo kommune
Ewa Karwatka
Parkavdelingen,
Kultursektoren, Skedsmo kommune
Christina Prokriefke
Trainee, Skedsmo kommune
Ekeheien
Terje Ferstad
Miljøutvalget FO Skjetten, beboer
Roger Olsen
Vaktmester Skjettenbyen
Rudi Sletthagen
FO Skjetten, beboer
Pål Thoreid
Idrettskonsulent,
(gruppeleder)
Kultursektoren, Skedsmo kommune
Kristoffer Holm
Skjetten aktivitetsvel, beboer
Jarl André Hübenthal
Skedsmo Speidergruppe, gruppeleder
Nina Langfeldt
Kulturkonsulent (integrering),
(gruppeleder)
Kultursektoren, Skedsmo kommune
Nemam Zarrinfam
Den kurdisk demokratiske kvinneforening
Mariam Naeem
Pakistansk Kulturforening

Delprosjektgruppene har ikke hatt faste møter, men lederne av den enkelte gruppe har kalt inn til
møter når det har vært behov for å kartlegge utfordringer og diskutere mulige løsninger. Dette har
vært viktig for å sikre at innbyggerne får medvirke i prosessen og at prosjektene som igangsettes har
en lokal forankring. Delprosjektgruppene har vært åpne for å suppleres dersom det er ønske eller man
ser behov for det. Det har blitt påpekt at man ønsker flere ungdomsrepresentanter inn i disse
gruppene.
I tillegg til samarbeidet med deltagerne i disse prosjektgruppene har det også vært god kontakt med
representanter for borettslagene, foreldrenes arbeidsutvalg ved skolene, og lokale lag og foreninger.
Innspill, forslag og kommentarer som har kommet utenfor arbeidet i delprosjektgruppene har blitt
notert og tatt med videre i prosessen i de ulike prosjektene.

3. Delprosjekter 2018
1. Treffpunkt.
Mål: Lage en møteplass for alle, et sted der man kan knytte kontakt med Skjettens befolkning.
Innhold: Det er etablert et prosjektkontor utenfor Skjettensenteret. Dette fungerer som knutepunkt
mellom prosjektledelsen og innbyggerne, og kontor for prosjektgruppene. Dette skal være et sted for
utveksling av ideer. Det må arbeides videre med aktiviteter og tiltak for å trekke Skjettens beboere til
kontoret.
Hva som har skjedd: Prosjektkontoret fungerte som fast arbeidsplass for prosjektleder fra januar til
april. Deretter valgte vi en løsning med fast åpningstid for besøkende torsdager fra kl 13-17.
Informasjon om dette har vært delt med innbyggerne på områdesatsingens Facebook-side og
prosjektside, samt oppfordret innbyggere til å komme innom dersom de har spørsmål eller ønsker å
komme med innspill. Kontoret har også vært brukt som møtelokale, både for prosjektleder og
delprosjektgruppene. Kontoret brukes også som base når vi avholder arrangementer ved senteret.

2. Bibliotekløsning på Skjettensenteret
Mål: Etablere en selvbetjent bibliotekløsning på Skjettensenteret, og gjennomføre arrangementer
tilknyttet bibliotekets virksomhet som litteraturformidler.
Innhold: Etablere et minibibliotek på Skjettensenteret; et selvbetjent bokskap og en døgnboks. Dette
er en selvbetjent løsning der brukerne kan låne, bestille og hente ut bøker og andre medier.
Gjennomføre diverse arrangementer i regi av biblioteket; litterærlunsj, bokprat.
Hva som har skjedd: Det ble søkt midler til dette prosjektet fra kommunens innovasjonsfond.
Søknaden ble avslått. Vi har ikke lykkes å skaffe annen finansiering av dette prosjektet. Det jobbes
med å utarbeide en enklere og mindre kostbar løsning.

3. Stier på kryss og tvers
Mål: Etablering av snarveger for gående og syklende som binder Skjetten sammen.
Innhold: Lage en helhetlig plan for utvikling av området, basert på resultatene fra «barnetråkk» og
innspill fra befolkningen. Prosjektering av gang- og sykkelvei gjennom ravinedalene.
Hva som har skjedd: Det har blitt jobbet med en helhetlig plan for utvikling i delprosjektgruppen, ved
at man kartlagt hvor folk beveger seg utenom eksisterende gangveier. Det har vært tydelige spor der
innbyggerne har naturlige snarveier, noe som svarer overens med funnene i barnetråkk-kartleggingen.
Kommunens kartlegging av biologisk mangfold tok for seg et område av ravinen på Skjetten. Her ble
det funnet flere truede arter. Disse funnene er tatt med i planleggingen av hvordan de grønne
områdene kan utvikles på en måte som både fremmer bruk og tar hensyn til miljøet.
Delprosjektgruppen kom med forslag om fire traseer som ble mye brukt til tross for at det ikke var
etablert gangvei der eller at eksisterende gang- og sykkelvei var av dårlig standard. Det ble fremmet
forslag om å utarbeide disse traseene; stien tvers over gressletta mellom Tårnbyveien og
Riihimäkiveien, gangveien fra Riihimäkiveien til Tårnbyveien busstopp (via rigger til Roger),
«gjørmebakken» fra Stav skole til Gjellerås skole, og stien fra Glostrupdumpa og nordover i
ravinedalen. De to førstnevnte prosjektene ble gjennomført sommeren 2018. Prosjekt
«gjørmebakken» var utfordrende og krevde spesielt utstyr, grunnet vanskelige grunnforhold. Det
prosjektet ble planlagt i desember, men ikke igangsatt før over nyttår. Stien gjennom ravinedalen fra
har ikke blitt realisert, grunnet enderinger i planene om utvikling av nærmiljøanlegget i
Glostrupdumpa.

4. Et lysende eksempel
Mål: Etablering av trygg og vakker belysning
Innhold: Ses i sammenheng med delprosjekt 3: Stier på kryss og tvers. Prosjektering og etablering av
belysning.
Hva som har skjedd: Behovet for belysning har blitt vurdert i sammenheng med etablering og
oppgradering av snarveier. Deltagerne i delprosjektgruppen uttrykte ønske om å etablere belysning i
forbindelse med alle sti-prosjektene, men dette var dessverre ikke praktisk mulig å gjennomføre
grunnet vanskelige grunnforhold, blant annet i «gjørmebakken». Stien over gressletta og gangveien
via «riggen til Roger» har blitt opplyst. Det er også satt opp lys ved hundeluftegården i
Landskronaveien. Det vurderes om alternative måter å få bedre belysning i «gjørmebakken» uten å
plassere lyktestolper der.

5. 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: Arbeide videre med en helhetlig plan over den langsiktige opparbeidingen av
ravineområdene, slik at brede hensyn ivaretas; Innbyggere, grunneiere og miljø. Etablere flere plasser
for aktivitet i ravinedalene.
Hva som har skjedd: Delprosjektleder for prosjektgruppen leverte et forslag på å bygge en
treningspark, og dette ble vedtatt i styringsgruppen 4. april 2018. Anlegget skulle etableres i

Glostrupdumpa, i tilknytning til det eksisterende nærmiljøanlegget. Prosjektet hadde en ramme på
1 000 000 kr. Prosjektet ble sendt ut på anbud og vi fikk tilbud fra fire leverandører. Prosjektet ble
tildelt Uniqa AS. Etter planen skulle prosjektet ferdigstilles innen 1. november 2018. Byggesøknaden
avdekket at det planlagte området for anlegget hadde svært utfordrende grunnforhold og
hensynssoner, noe som ville vært svært fordyrende for oppdragsgiver. Det ble vurdert flere ulike
plasseringer. Styringsgruppa vedtok 14. november 2018 at treningsparken skulle flyttes til den grønne
gressletta mellom Tårnbyveien og Riihimäkiveien, inntil den nyetablerte stien. I desember 2018 lå
denne saken til behandling i byggesaksavdelingen. Entreprenør er klare til å igangsette arbeidet når
denne søknaden er godkjent.

6. Skjetten – event
Mål: Gjennomføring av arrangementer som er felles for alle på Skjetten. Arrangementene skal bidra til
stolthet, inspirasjon og tilhørighet.
Innhold: Lage en arrangementskalender for 2018. Planlegging og gjennomføring av arrangementer på
og utenfor senteret.
Hva som har skjedd: Delprosjektgruppen kom med forslag til arrangementer som ble gjennomført.
Disse arrangementene har i stor grad involvert lokale lag og foreninger, samt blitt godt mottatt av
innbyggerne som har deltatt. Følgende arrangementer har blitt gjennomført i 2018:
•

•
•

•

•

Matkulturlørdag: Arrangement på Skjettensenteret første lørdag i måneden, kl 12-14.
kulturforeningene presenterer sin kultur gjennom mat, musikk, klesplagg og andre særpreg.
Det har vært delt ut smaksprøver og oppskrifter.
Barnas dag: Aktiviteter og underholdning for barn og barnefamilier på parkeringsplassen
utenfor Skjettensenteret, tirsdag 1. mai. Det var ca 6-700 personer tilstede.
Skjettenfest 2018: Lag og foreninger med tilhørighet til Valstad arrangerte nabolagsfest, med
aktiviteter, underholdning og enkel servering. Det var ca 300 personer innom i løpet av de tre
timene arrangementet varte denne dagen.
Ungdomskonsert: Arrangementet var et samarbeid med Demokratigruppa, der ungdommene
deltok i planlegging og gjennomføring. Arrangementet fant sted i flerbrukshallen på Skjetten
skole, lørdag 21. september. Det var ca 500 ungdom innom.
Julegrantenning: Lørdag 1. desember var tenning av juletre utenfor Skjettensenteret. Skjetten
Dur&Moll sang julesanger, pensjonistforeningen hadde julemarked, det ble servert
pepperkaker og gløgg, og julenissen delte ut godteposer til barna. Arrangementet var et
samarbeid mellom områdesatsingen, Skjettensenteret og Skjetten Dur&Moll.

Det var også planlagt en felles feiring av Sankthansaften. Arrangementet måtte avlyses grunnet grillog bålforbud.
De gjennomførte arrangementene har skapt stort engasjement i befolkningen. Mange har bidratt
både i gjennomføringen og som deltakere. Vi har fått gode tilbakemeldinger, men også tips for
forbedring og ønsker om andre arrangementer. Arrangementene har også vært en god arena for å
spre informasjon om hva områdesatsingen er og muligheter for å påvirke utviklingen i nærmiljøet.

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.
Det ble besluttet at det trengtes ekstra ressurser for å planlegge og gjennomføre arrangementene
som stod i planen. Nina Langfeldt ble engasjert i en 20% stilling fra 1. april til 31. desember, med
ansvar for Skjetten event.

Annet
Mobil sykkelbane
Det ble i april 2018 søkt midler fra Vegvesenet til innkjøp av en mobil sykkelbane, der vårt ønske var
at denne skulle ha tilhold på Skjetten. Denne søknaden var et samarbeid med seksjon samferdsel i
teknisk sektor. Kommunen ble tildelt 216 000 kr. Det ble sendt ut en forenklet tilbudsforespørsel til
fire leverandører, og vi mottok et tilbud. Dette ble vurdert som tilfredsstillende. Sykkelbanen
produseres vinteren 2018-2019, og skal leveres 2019.

Aktivitetshus: Granneveien 40
I august 2018 ble et av kommunens lokaler på Skjetten stående tomt, og vi fikk tillatelse til å bruke
dette i forbindelse med områdesatsingen. Det ble besluttet at huset i Granneveien 40 skulle være
lokaler for lag, foreninger og frivillig arbeid. Huset er i teknisk god stand, men hadde behov for
oppgradering av gulv og maling av overflater. Dette ble utført i november og desember, finansiert av
midler fra eiendomsavdelingen. Vidar Bekkevold fikk ansvaret for å følge opp dette arbeidet. Lag og
foreninger på Skjetten startet arbeidet med å finne ut hvilke av deres aktiviteter som var egnet til å
arrangere i disse lokalene.

Natteravner på Skjetten
Prosjektleder har vært i kontakt med FAU på Gjellerås skole i forbindelse med deres ønske om å
etablere natteravner på Skjetten. Styringsgruppen stiller seg positive til dette, og foreslår at
prosjektkontoret ved Skjettensenteret kan benyttes som base dersom de ønsker det. FAU ved
Gjellerås skole har ansvar for etablering og gjennomføring.

Mulighetsstudie for utvikling av Nordbyjordet
Hjellegjerde utvikling AS og Veidekke Eiendom AS har igangsatt en mulighetsstudie for utvikling av
Nordbyjordet. Prosjektleder har fulgt dette arbeidet og bidratt inn med informasjon om hvilke
strategier og mål områdesatsingen har på Skjetten, slik at en eventuell fremtidig utvikling på
Nordbyjordet kan bygge videre på grunnlaget fra områdesatsingen.

Forslag om utbygging av Skjettensenteret
NorgesGruppen AS har igangsatt prosessen med å bygge om Skjettensenteret. Dette er et prosjekt
som vekker stort engasjement i lokalmiljøet, og som vil kunne påvirke Skjetten på mange ulike måter.
Prosjektleder har fulgt dette siden oppstartsmøte planavdelingen i 2017, og har holdt dialog med
representanter for NorgesGruppen gjennom hele perioden. Det er viktig at innbyggerne får
informasjon om hva som er planlagt og deres muligheter til å påvirke i en planprosess.
Det har i tillegg vært samtaler med NorgesGruppen AS om et potensielt samarbeid med leie av
lokaler dersom senteret skal bygges om. Dette er en diskusjon som må følges opp i 2019.

7. Workshop
Onsdag 29. august ble det gjennomført en workshop, der formålet var å lage mer helhetlige planer
for utviklingen på Skjetten. Workshopen var todelt. Først en presentasjon av områdesatsingens
prosjektplan 2017-2020, personene som sitter i styringsgruppa og delprosjektgruppene, ulike
kartlegginger som er gjort, og hvilke prosjekter som er realisert og som allerede står på planen.
Deretter ble deltagerne delt inn i grupper som skal diskuterte og komme frem til gode forslag knyttet
til et av temaene; møteplass, stier og belysning, og aktivitetsområder.

Workshopen hadde følgende deltagere:
Mariam Zalmai
Danshiya Saint Johns
Magnus Tømmereik Håkonsen
Amir Keyani
Hilde Birkeland
Christina Ekeheien
Kristoffer Holm
Pål Thoreid
Mariam Naeem
Nina Langfeldt
Nemam Zarrinfam
Elisabeth Olsen
Mobena Hussain
Mehrnaz Moghaddas
Marcel Rosenhoff
Odd Glasø Knutsen
Svein Rune Ussberg
Ewa Karwatka
Øyvind Daaland Lesjø
Asgeir Spange Brekke

Ungdomsrepresentant, styringsgruppa
Ungdomsrepresentant, styringsgruppa
Ungdomsrepresentant
Skedsmo kommune, fritids- og ungdomsavdelingen
Skedsmo kommune, miljørådgiver
Skedsmo kommune, trainee teknisk sektor
Skjetten aktivitetsvel
Skedsmo kommune, idrettskonsulent
Pakistansk Kulturforening
Skedsmo kommune, kulturkonsulent
Kurdisk demokratisk kvinneforening
Delprosjektgruppe møteplass, beboer i Skjettenbyen
Pakistansk Kulturforening
Bahai samfunnet
Svømmeklubben
Solvangen Huseierlag
Skedsmo kommune, parkavdelingen
Skedsmo kommune, parkavdelingen
Skedsmo kommune, seksjonsleder samfeldsel
FO Skjetten

Inviterte deltagere som ikke hadde anledning til å delta på workshopen ble oppfordret til å komme
med innspill og tilbakemeldinger på mail eller be om et møte med prosjektleder. Alle interessenter har
fått tilsendt eller utdelt informasjonen som ble delt på denne workshopen, og har hatt mulighet til å
komme med innspill.
Resultatene fra workshopen ble samlet, sammen med de innspill som kom i ettertid. Disse resultatene
har blitt presentert for styringsgruppen, borettslagene og andre som har vært interessert i å delta i
utviklingen av Skjetten. Dette har vært grunnlaget for utviklingen av handlingsplanen 2019.

8. 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 har i 2018 vært jobbet med å tilpasse dette prosjektområde til områdesatsingens
oppbygning.
Kommunaldirektør for kultursektoren 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.

9. Handlingsplan 2019
Handlingsplanen for 2019 ble utarbeidet høsten 2018. Resultatene fra workshopen ble brukt som
grunnlag for utarbeidelsen av planer og prioritering av prosjekter. Det er vektlagt at man skal ha en
kombinasjon av prosjekter som er raskt gjennomførbare og prosjekter som er mer langsiktige. Planen
ble vedtatt i styringsgruppa og sendes videre til politisk behandling.
Handlingsplanen for 2019 er basert målene og strategiene som er beskrevet i planen «Aktive Skjetten»,
og er en videreføring av delprosjektene i 2017 og 2018.

Det vil i 2019 jobbes jevnlig med å utarbeide handlingsplanen for 2020 og planer for hvordan man kan
skape en helhet i utviklingen som skjer gjennom satsingens fire år. Det er viktig å følge opp planene fra
2017 og 2018, samtidig som den tar hensyn til ønsker og behov som kommer frem i samarbeid med
lokalbefolkningen.

10. Økonomi
Områdesatsingen fikk i 2018 bevilget 2 000 000 kr til å gjennomføre prosjekter, og handlingsplanen ble
satt ut fra den budsjettrammen. Ved prosjektets oppstart i 2017 ble det bevilget midler til en stilling
som prosjektleder, som i 2018 utgjør 1 000 000 kr.
Midlene er fordelt på delprosjektene på følgende måte:
Budsjett 2018
Treffpunkt
Stier
Belysning
Aktiv – ute
Skjetten event
Koordinering
Sum

300 000 kr
750 000 kr
500 000 kr
450 000 kr
1 000 000 kr
3 000 000 kr

Regnskap 2018
77 380 kr
368 490 kr
107 811 kr
499 465 kr
243 216 kr
908 383 kr
2 204 745 kr

Kommentarer til budsjett og regnskap:
I budsjettet for 2018 er det ikke avsatt midler til treffpunkt. Midler til dette delprosjektet ble satt av i
2017 og overført til 2018.
Det ble brukt mer penger på å utarbeide stier enn hva som var avsatt i budsjettet fordi store deler av
Skjetten har utfordrende grunnforhold, med leire og marine avsetninger. En del av arbeidet som er
gjort i forbindelse med stiene er også forberedelser for å sette opp lys.
Aktiv – ute: treningspark ble vedtatt i styringsgruppa 4. april 2018, med et budsjett på 1 000 000 kr.
Dermed må budsjettet for 2018 revideres. Treningsparken er et prosjekt i samarbeid med FO Skjetten,
der FO Skjetten har fått tildelt 350 000 kr i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Tilskuddet fra
Sparebankstiftelsen vil ikke bli utbetalt før prosjektet er igangsatt. I tillegg skal det søkes om
spillemidler for dette anlegget, men disse midlene etterbetales. Ettersom treningsparken ikke ble satt
opp etter avtalt fremdriftsplan har vi kun fått regningen for selve apparatene. Det resterende kommer
når anlegget er ferdigstilt, og vil stå i regnskapet for 2019.
Satsingens første år i stor grad bestod av forberedelser og planlegging for å sikre god forankring av
prosjektene og det var derfor relativt liten realisering av prosjekter. I 2017 ble 2 270 882,97 kr satt på
fond. Aktiviteten i 2018 har vært mye høyere, med realisering av prosjekter innen stier, belysning og
arrangementer, samt igangsettelse av treningsparken. I 2018 ble 760 880,81 kr satt på fond. Totalt har
områdesatsingen 3 031 763,78 kr på fond. En del av disse midlene er knyttet til koordinering av
prosjektet og prosjekter som er igangsatt, men ikke ferdigstilt. Styringsgruppen vil i 2019 diskutere
hvordan man på best mulig måte disponerer avsatte midler for å oppnå områdesatsingens mål.

Elin Seim,
Prosjektleder for områdesatsingen «Aktive Skjetten»

