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FORORD
Rusken er Norges største miljødugnad som arbeider for å skape gode holdninger for en ren, ryddig og trivelig by.
Hvert år bidrar hundretusener i Ruskens
ulike aksjoner og aktiviteter.
Som enkeltmenneske er det lett å
tenke at våre handlinger ikke utgjør noen
forskjell for miljøet. Rusken lærer oss det
stikk motsatte. Det er lett å skape forandring og det har effekt at hver og en bidrar.
Rusken er en type miljøarbeid som gir synlige resultater. Ruskens mandat er å jobbe
ubyråkratisk. Det gjør det enklere og ta
raske beslutninger i samarbeid med ulike
aktører som blant annet byrådsavdelinger,
etater, skoler, barnehager, borettslag, vel,
næringsliv og frivillige organisasjoner.
Etter at det ble slått fast at en strandet hval på Sotra døde grunnet plastposer
i magesekken, ble plast et tema på alles
lepper. Derfor bestemte Rusken seg for en
ny aktivitet, Plastrusken, som ble åpnet i
juni av miljøbyråd Lan Marie N. Berg. Tiltaket er ikke bare det første plasttiltaket som

Ruskengeneral Jan Hauger

Rusken står bak, men også Oslo kommunes
første tiltak med fokus på plastutfordringer.
Ifølge forskere vil det i 2050 være
mer plast enn fisk i havet, om vi ikke endrer
vårt forbruk og vaner for avfallshåndtering.
Imidlertid kastes over to tonn avfall rett på
gata i Oslo hver dag. Rusken jobber mye
med å bevisstgjøre enkeltpersoner om det,
nettopp fordi opp mot 80 prosent av alt
avfall som flyter i havet stammer fra land.
Plastrusken hadde første aktivitet i
Akerselva og det ble samlet inn 100 kilo
plast. Plastposer alene tilsvarte hele 20
kilo, men aksjonen ble bare gjennomført
over en elvestrekning på 600 meter. Alle
disse plastposene stammer fra land og var
på vei ut i Oslofjorden.
Rusken mener at hver og en av oss
må bli mer bevisst og enda flinkere til å ta
ansvar for eget avfall. Ikke bare plast, men
alt avfall. Hvis vi er sammen om en ren by,
kan vi forhindre at en hval fra Sotra spiser
en plastpose – eller to tonn rent avfall for
den saks skyld.
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1.0 ANSVARSOMRÅDE
1.1 STRUKTUR
Ruskensekretariatet er en egen enhet
i Bymiljøetaten, Oslo kommune. Byrådsavdelingen for Miljø- og samferdsel (MOS) er
derfor den som Rusken rapporterer til.
Likevel har Rusken en unik samarbeidsstruktur som tillater interaktivitet og
relasjoner med også de andre byrådsavdelingene i Oslo kommune. Rusken er organisert slik at man kan etablere samarbeid
med ulike aktører i det private, statlige og
ikke minst med den enkelte innbygger.
Tanken bak denne strukturen er å skape
lav terskel for samarbeid, noe som kreves
når målet med tiltaket i seg selv er å være
sammen om en ren by. Det skal altså være
lett å initiere tverrfaglig samarbeid, noe
tiltakene og prosjektene som springer ut av
Rusken er et levende bevis på.

Følgende aktiviteter og tiltak i Rusken
er knyttet til byrådsavdelingen for Miljø- og
samferdsel (MOS): Vårrusken, Baderusken,
Elverusken, Plastrusken, Ruskenpatruljen,
Hunderusken, Hagerusken, Ruskenforum,
Ruskenfesten i Oslo rådhus og diverse
eventer i regi av Rusken.
Tiltakene Bydelsrusken og Gaterusken er relatert til byrådsavdelingen for
eldre-, helse- og sosiale tjenester (EHS),
mens Ruskens samarbeid med frivillighet
og idrett hører inn under byrådsavdelingen
for Kultur, idrett og frivillighet (KIF).
Ruskens aktivitet knyttet til Barnehagerusken og Skolerusken er relatert til
Oppvekst og kunnskap (OK).
1.2 RUSKENSEKRETARIATET
Rusken er en rekke tiltak, prosjekter,

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie N. Berg og ruskengeneral Jan Hauger åpner Plastrusken
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aktiviteter, kampanjer og administrasjon
av tilskudd til ulike lavterskeltiltak og frivillighet. Ruskensekretariatet har ansvaret for
å styre alle prosjektene og tiltakene fra et
overordnet nivå.
Sekretariatet består av tre personer
som har ansvaret for Ruskens årlige budsjetter, tildelinger av midler og tilskudd,
videreutvikling og etablering av prosjekter,
samt ansvar for rapportering, markedsføring og styring av ulike kampanjer.
Ruskensekretariatet ledes av ruskengeneral Jan Hauger og består videre av
fagansvarlig og prosjektleder Marit Elise
Aune, samt prosjektleder og kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Tobiassen Faane.
1.3 RUSKENPATRULJEN
I 2010 ble driftstiltaket Ruskenpatruljen etablert. Hensikten var å løse opp
i utfordringer knyttet til uklare ansvarsforhold mellom forskjellige aktører for av-

Ruskenpatruljen

fallshåndtering. Konsekvensen ble ofte en
pekelek mellom aktørene, noe som førte til
at ansvaret falt mellom to stoler.
Ruskenpatruljen ble etablert med
hovedoppgaven som Oslo kommunes
«overvaktmestre». Patruljen skulle ha full
kontroll på eierforhold og ble derfor pålagt
en myndighet hvor de kunne fordele oppgaver knyttet til blant annet avfallshåndtering. Patruljen ble samtidig ilagt en rolle
som koordinator mellom ulike etater, statlige virksomheter, kommunale foretak, bydeler og gårdeiere. Ved kritiske tilfeller har
Ruskenpatruljen selv hentet avfall. Dette
gjelder blant annet farlig avfall som glass,
sprøytespisser og lignende.
Ruskenpatruljen tar imot tips fra
publikum om forsøpling via Rusken-appen,
samt på e-post og telefon.
Ruskenpatruljen er plassert i driftsavdelingen i Bymiljøetaten.
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2.0 STRATEGI
2.1 RUSKENS VISJON
Rusken er Oslo kommunes tiltak for
en ren, ryddig og og trivelig by. Gjennom
Rusken driver Oslo kommunes informasjons- og holdningsarbeid, og bidrar til å
skape et bredt miljøengasjement hos befolkningen. Hvert år initieres en rekke ulike
aksjoner og aktiviteter i samarbeid med
svært mange og ulike aktører – alt fra barnehager, skoler, borettslag, velforeninger,
næringsliv, kommunale etater og private,
samt statlige virksomheter.
Rusken streber alltid etter å få med
seg enkeltindividet og den enkelte bedrift
eller virksomhet med på laget. Tanken er at
dersom alle bidrar, vil alle få eierskap til det
å ville ha en ren by, samt at den rene byen
vil synes gjennom fellesskapet i arbeidet.
Det er derfor Ruskens slagord og motto er
følgende: Sammen om en ren by.
2.2 RUSKENS VERDIER
Rusken skal opptre i henhold til Oslo
kommunes verdier om å være en åpen
kommune som er brukerorientert, redelig,
engasjert og som viser respekt.

I tillegg har Rusken noen verdier basert på arbeidet som gjøres i egen virksomhet: Rusken skal være inkluderende slik at
alle kan bli med i arbeidet om å skape en
ren by. Samtidig skal Rusken være orienterende slik at det ikke er noen tvil om hvem
som har ansvaret i en gitt situasjon. Ikke
minst skal Rusken være nytenkende og
løsningsorientert om relevante miljøutfordringer i Oslo kommune, og legge til rette
for samhandling med byens borgere.
2.3 RUSKENS MÅL
Det overordnede målet til Rusken er
at Oslo skal være en ren, ryddig og trivelig by. I tillegg har Oslo kommune satt seg
noen mål hvor Rusken er en viktig aktør.
Blant annet skal Oslo være Europas miljøhovedstad i 2019. Det er etablert en prosjektgruppe for å forberede Oslo kommune
på å være miljøhovedstad og ta imot ulike
delegasjoner som vil se og lære av Oslo.
Rusken vil være en av flere bidragsyterne
i dette arbeidet. På et langsiktig plan har
Oslo kommune og Rusken et mål om at
Oslo skal være Europas reneste by.
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3.0 SATSINGSOMRÅDER I 2017
3.1 RESSURSBRUK
Rusken har gjennom 2017 bruk midler på noen nye satsingsområder Plastrusken, Hunderusken og diverse aktiviteter og
samarbeid med blant annet Hold Norge
Rent og andre miljøorganisasjoner.
Rusken initierer aksjoner basert på
frivillig aktivitet, men i forbindelse med
Plastrusken-aksjonen i Akerselva er man
avhengig av at de som utfører arbeidet
har innarbeidede sikkerhetsrutiner. Dette
fordi Akerselva er en elv med mye stryk og
potensielt farlige elementer i vannet, blant
annet glass og sprøyter. I Plastrusken-aksjonen benyttes derfor ressurser som blant
annet Brann- og redningsetaten (OBRE),
Bymiljøetatens entreprenører, Oslomarkas
Fiskeadministrasjon (OFA), miljødivisjonen i
Bymiljøetaten og Ruskenpatruljen.
Hunderusken har i 2017 vært et
satsingsområde. Rusken har laget en rapport basert på en spørreundersøkelse av
Oslos hundeeiere. I tillegg er det blitt laget
en brosjyre og Rusken har hatt stands hvor
hensikten har vært å informere og oppfordre hundeeiere til å bruke hundepose,

samt kaste denne i en avfallsbeholder.
Rusken har i 2017 også påbegynt et
samarbeidsprosjekt med Sporveien, kalt
«Søppelmysteriet». Samarbeidet vil fortsette ut i 2018 og muligens også i 2019.
I løpet av 2017 har Rusken også lagt
til rette for nye samarbeid som vil gjennomføres gjennom 2018. Dette er samarbeid med blant annet Miniøya, et utvidet
samarbeid med Norway Cup, fortsettelse
på samarbeid med Mitt Grønne Oslo og for
øvrig godt samarbeid med miljødivisjonen
i Bymiljøetaten.
Rusken har i 2017 også etablert et
nytt samarbeid med Bydel Grünerløkka om
arrangementet Lysvandring langs Akerselva. I tillegg har Rusken utvidet sitt samarbeid med Oslo Elveforum og Akerselvas
Venner, samt med Oslofjordens Friluftsråd
og Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA).
I 2017 har Rusken startet et nytt samarbeid med Utdanningsetaten vedrørende
videreutvikling av Miljøboka.
I tillegg har Rusken startet et samarbeid med Infinitum AS om plast- og
panteutfordringer.
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4.0 TILTAK
4.1 RUSKEN-APPEN
Applikasjonen Rusken ble lansert for
fem år siden og er tilgjengelig for gratis
nedlastning til alle smarttelefoner fra App
Store og Google Play. Applikasjonen tas i
bruk ved å fotografere avfallet det er ønskelig å rapportere om. Har man godkjent
at applikasjonen kan ta i bruk mobilens
GPS-koordinater, vil adresse automatisk bli
en del av innrapporteringen. Dersom man
ikke har gitt en slik tillatelse, er det mulig
å sende bildet sammen med en melding
med aktuell adresse eller andre øvrige
kommentarer.
Målet med Rusken-appen er at Oslos
innbyggere skal ha en enkel måte å rapportere inn avfall som er synlig i byen. Mange
er ikke klar over hvem som er ansvarlig for
de ulike områdene i Oslo by, da dette varierer mellom stat, kommune, etater, bydeler
og private aktører. Ved å bruke Rusken-apppen vil Ruskenpatruljen, som administrerer den, melde fra til ansvarlig aktør.
Også Ruskenpatruljen rykker ut og
sørger for å rydde byrommet.
I løpet av 2017 fikk Rusken 4496
innrapporterte tilfeller av forsøpling i Oslo
via Rusken-appen. Mest tips kommer fra
bydelene Grünerløkka og Gamle Oslo med
henholdsvis 881 og 833 tips. Minst tips om
forsøpling kommer fra Bydel Ullern.

møter opp på jobb uten å være påvirket av
rus. Det er alltid kø om jobbene, da tiltaket
kun kan tilby jobb til et visst antall oppdrag
som en virksomhet har sponset.
Rusken sponser rundt 2000 arbeidsressurser i løpet av ett år til å rydde sentrumsnære områder i Oslo by.
En ny samarbeidsavtale mellom Rusken og Kirkens Bymisjon ble inngått høsten
2017. Den tar sikte på en videreføring av
tiltaket gjennom 2018, da Oslo kommune
anser Gaterusken som et godt og viktig
sosialt tiltak.

4.3 BYDELSRUSKEN
Bydelsrusken er et lavterskel arbeidstiltak som er forankret i 10 av Oslos bydeler.
Strukturen varierer fra bydel til bydel, da
det er bydelene selv som drifter Bydelsrusken, men med økonomisk støtte fra Rusken.
Størrelsen på den enkelte Bydelsrusken varierer mellom hvor mye bydelene eventuelt
selv velger å finansiere tiltaket med utover
støtten som kommer direkte fra Rusken-sekretariatet.
Bydelsrusken jobber for en ren,
miljøvennlig og trivelig bydel. Arbeidsoppgavene er blant annet å klippe gress
og beskjære grøntområder, fjerne større
mengder avfall, kursing i jobbsøking og renovering av ødelagte møbler til for eksempel en kommunal barnehage. Målet med
4.2 GATERUSKEN
sistnevnte er at barnehagen da ikke trenger
Gaterusken rydder langs faste gater i å kjøpe nye møbler til innkjøpspris, men
sentrum av Oslo og er et samarbeid mellom spare penger ved å kun betale for kostnaRusken, Kirkens Bymisjon og Oslo Handelder knyttet til oppussingen.
stands Forening (OHF). Kirkens Bymisjon
Mange mennesker kan av forskjellige
drifter prosjektet under deres tiltak «Lønn
årsaker oppleve å falle utenfor det ordisom fortjent». Dette tiltaket gir arbeid til
nære arbeidslivet, eller ha vanskelig for å
mennesker med rusrelaterte problemer og komme inn. I Bydelsrusken stilles det ikke
til mennesker som står utenfor det ordinæ- noen krav om forkunnskaper til å jobbe.
re arbeidslivet.
Tiltaket samarbeider med NAV, som
Det er et krav at arbeidsdeltakerne
blant annet bidrar med å rekruttere perso-
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Gaterusken

10

Bydelsrusken Alna
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ner fra ulike typer kvalifiseringsprogram.
Først og fremst skal Bydelsrusken være et
godt og inkluderende sted å jobbe. Hver
av deltakerne får individuell veiledning og
oppfølging på arbeidsplassen, slik at de
kan få nødvendig arbeidspraksis og kvalifisere seg til annet arbeid, utdanning eller
kurs.
Bydelsrusken er et tiltak bydelenes
befolkning kjenner godt til og benytter seg
av. Folk tar kontakt med bydelsrusken for
å melde fra om forsøpling og behov for
avfallshenting i nærmiljøet, bruk av miljøstasjonene eller oppussing og gjenbruk av
møbler.
I 2017 gav Ruskensekretariatet støtte til følgende bydeler i Oslo som sendte
inn søknad om å videreføre eller etablere
Bydelsrusken: Bydel Nordre Aker, Bydel
Frogner, Bydel Sagene, Bydel Grünerløkka,
Bydel St. Hanshaugen, Bydel Nordstrand,
Bydel Grorud, Bydel Bjerke, Bydel Alna og
Bydel Stovner.

ner. Disse skal ha jevnlige møter gjennom
året. Ruskenforum har på bakgrunn av innspill fra beboere og næringsvirksomhet tatt
opp aktuelle saker, respondert og aksjonert
på saker knyttet til renhold, tagging, belysning, parkering, skilting, vakthold og åpent
salg av rusmidler, samt annet.

4.5 NÆRINGSLIVSRUSKEN
Emballasje kan være en stor kilde til
forsøpling. Fordi utviklingen av næringsliv
i Oslo stadig vokser, anser Rusken et samarbeid med næringsliv som et viktig satsingsområde. Næringslivrusken er etablert for å
skape en kontakt og et samarbeid mellom
Rusken og ulike deler av næringslivet.
Gjennom Næringslivrusken settes det
fokus på de enkelte bedriftenes ansvar for
å holde sine områder rene og trivelige. På
et øvre plan har Rusken et tett samarbeid
med Oslo Handelstands Forening (OHF).
OHF er en pådriver overfor sine medlemmer at bedrifters nærområder må holdes
rene og ryddige.
4.4 RUSKENFORUM
I tillegg samarbeider Rusken med enOslo erfarer en befolkningsvekst.
kelte av byens næringsaktører, blant annet
I tillegg bruker Oslos innbyggere byens
McDonalds som initierer egne ryddeaksjoutearealer mer og mer, spesielt i sentrums- ner gjennom året. Rusken har ambisjoner
områdene. Dette fører til at vi stadig står
om å komme i kontakt med og skape et
overfor nye situasjoner for hvordan vi skal
samarbeid med enda flere enkeltbedrifter i
håndtere ulike utfordringer i det offentlige fastfood- og kioskbransjen som holder til i
rom som bydelene er opptatt av.
Oslo by.
Bysentrum kjennetegnes blant annet
Rusken samarbeider også med
av å ha mange ulike eiere. Fellesarealer,
OBOS, USBL og Huseiernes Landsforbund i
parker, bygg og installasjoner har dermed
forbindelse med Vårrusken. Disse samarulik standard og rutine for renhold, ettersyn beidspartnerne sørger for å informere sine
og vedlikehold. Ruskenforum er et initiakunder om Vårrusken, noe som er et viktig
tiv til dialog og tettere samarbeid mellom
kontaktpunkt for Rusken.
nærmiljøet i bydelene og ulike beslutPå sikt er det ønskelig å etablere flere
ningstagere i kommunen. Hensikten er å få samarbeid med forskjellige virksomheter
til et helhetlig operativt samarbeid mellom innenfor næringslivet, slik at bedrifter kan
etater, næringsliv, gårdeiere, beboergrup- melde seg på egne Rusken-aksjoner og ta
per, politiet, frivillige, organisasjoner og
ansvar for sine nærmiljø.
bydelsadministrasjon i den enkelte bydel.
Ruskenforum er pr. i dag etablert i
bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Frog-
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5.0 PROSJEKTER
5.1 PLASTRUSKEN
Plastrusken ble i 2017 etablert som
et pilotprosjekt hvor man ved hjelp av dykkere hentet opp avfall fra bunnen av Akerselva. Spesielt fokus var det på plastavfallet.
Aksjonen ble gjennomført av Ruskensekretariatet og miljødivisjonen i Bymiljøetaten
i tett samarbeid med Ruskenpatruljen,
Miljøforeningen Akerselvas Venner, Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA), NCC som
er Bymiljøetatens entreprenører for området og dykkere tilknyttet Oslostudentenes
Idrettsklubb.
Det er et mål at Plastrusken kan bli
en årlig aksjon med fokus på å bevisstgjøre
Oslos befolkning om hvor mye plast som
havner i elvene våre og på sikt renner ut i
fjorden og havet. Målet til Plastrusken er
følgende:
1) hente opp alt avfall som befinner
seg på bunnen av Akerselvas nederste
strekk, slik at avfallet ikke fortsetter
ut i fjorden ved Bjørvika.
2) telle opp, veie og dokumentere
spesielt funn av plastikk i elven.
3) bruke statistikk, dokumentasjon
og forskning til å bevisstgjøre Oslos innbyggere om hvilke konsekvenser
plastforsøpling gir.
Basert på positive erfaringer med
pilotprosjektet i 2017, er det fattet en avgjørelse om at Plastrusken fra og med 2018
skal gjennomføres to ganger i året; en
gang før sommeren og en gang etter sommeren (men før gytesesongen starter). Det
lages en rapport etter hver ryddeaksjon for
å dokumentere funn, samt for å presentere
videre planlegging.
I 2017 ble det før sommeren hentet
opp 782 kilo avfall under Plastrusken. 100
kilo av dette var ren plast som videre ble
kategorisert som emballasje (4 kilo), plastposer (20 kilo) og diverse plastavfall (76

kilo). Aksjonen ble gjennomført fra Nedre
Foss park og ned til Eventyrbrua, noe som
tilsvarer 656 meter.
Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg
sto for åpningen av aksjonen og presse var
til stede for å dekke begivenheten.
I 2018 skal aksjonen gjennomføres
fra Nedre Foss park og helt ut til Akerselvallmenningen ved Bjørvika.
5.2 MILJØBOKA
Det er et mål at Rusken skal bli en del
av Oslo-skolenes miljøarbeid. I samarbeid
med Utdanningsetaten er det utarbeidet
en digital Miljøbok som kan brukes av
lærere og elever i undervisningen. En pilot
var under forberedelse i 2015. Lansering
av Miljøboka ble gjennomført på Frydenberg ungdomsskole våren 2016. Året 2017
er imidlertid blitt brukt til å videreutvikle
Miljøboka ytterligere. Blant annet har Utdanningsetaten blitt involvert. En relansering vil stå på trappene tidlig i 2018.
Miljøboka er et tilbud til alle ungdomsskolene i Oslo. Gjennom ulike aktiviteter skal elevene lage en rapport om deres
eget nærmiljø. Oppgavene i Miljøboka er
tilpasset mål i læreplanen innen matematikk, norsk, samfunnsfag og bruk av digitale
verktøy. Nærmiljøet står i fokus og elevenes
subjektive oppfatning av hvilke faktorer
som bidrar positivt og negativt til opplevelsen av eget nærmiljø danner utgangspunkt for arbeidet med stoffet. Undervisningsopplegget er modulbasert slik at den
enkelte klasse kan jobbe med oppgavene
spredt utover skoleåret eller gjennomføre
hele opplegget som et par temadager.
Rapporten sendes til Rusken, som
hvert år skal samle alle rapporter fra Oslo-skolene, og sammen utgjøre Miljøboka.
Miljøboka sendes deretter til relevante
etater og til politikerne. Slik blir boka en fin
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Plastrusken i Akerselva
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mulighet for elevene til å fortelle om nærmiljøet og til å påvirke viktige saker.

bydeler måttet sende inn detaljert søknad
til Ruskensekretariatet. Behovet for midler
er blitt vurdert gjennom disse søknadene.
5.3 HUNDERUSKEN
Gjennom Sommerjobb-prosjektet
Rusken er opptatt av at hundeeiere
har bydeler kunnet gi ungdom en jobb om
tar ansvar for sine firbeinte kjæledyr ved å
sommeren, samt andre perioder gjennom
bruke hundeposer. Hunderusken er derfor
året når det er skolefri. Formålet har vært
en holdningsskapende aksjon rettet mot
å gjøre det enklere for ungdom å få nyttig
hundeeiere. I tillegg deler Rusken ut gratis arbeidserfaring ved siden av ungdomsskohundeposer som er laget av miljøvennlig
le og videregående skole.
og nedbrytbart materiale. Rusken gir også
I løpet av 2017 fikk ANTALL ungdomut Hunderusken-plakater, laget i materiamer i alderen 15 til 20 år jobb. Det var et
le som tåler hardt vær, som borettslag og
resultat av samarbeidet mellom Rusken
sameier kan få tilsendt dersom de erfarer
og totalt ANTALL bydeler som har sendt
mange hundeeiere i området som ikke
inn søknad til Rusken og derfor deltatt i
benytter seg av hundepose eller som ikke
prosjektet: Bjerke, Frogner, Gamle Oslo,
legger brukte hundeposer oppi avfallsdun- Grünerløkka, Grorud, Stovner, Søndre Nordker, men lar de ligge igjen på bakken.
strand og Østensjø.
Hunderusken er ofte blitt gjennomSelv om Rusken gir midler til Somført i samarbeid med lokale hundeklubber, merjobb-prosjektet, styres selve tiltaket av
men i 2017 ønsket Rusken å videreutvikle
bydelene selv. Det betyr at ungdommene
aksjonen for å nå enda flere hundeeiere.
må søke om jobb gjennom bydelene og
Rusken holdt derfor tre stands høsten 2017 ved en ansettelse vil arbeidsoppgaver og
på tre av Oslos etablere friområder for
alt annet driftsrelatert styres av bydelene
hund. Målet var å komme i kontakt med
og ikke Rusken.
hundeeiere. Standene ble brukt til å inRusken har imidlertid satt noen krav
formere om Hunderusken, men også for å
til arbeidsoppgaver for å få søknaden om
henvise til deltakelse i Rusken spørreunder- bevilgning av midler godkjent. Rusken
søkelse som var rettet mot hundeiere i Oslo. tillater at arbeidsoppgavene kan variere fra
Spørreundersøkelsen hadde til forbydel til bydel, alt ettersom hva slags bemål å kartlegge hundeeieres vaner og
hov den enkelte bydel har, men at de generutiner ved hundelufting, samt plukke opp relle arbeidsoppgavene gjerne skal bestå
deres holdninger vedrørende bruk av hun- av rydding og vedlikeholdsarbeid i parker
depose og kasting av hundepose i avfallsog på offentlige områder, oppmaling og
dunk. I tillegg hadde spørreundersøkelsen reparasjon av benker og lekeapparater,
til mål å finne ut hvilke tilbud for hund i
samt fjerning av avfall langs veier, parker
Oslo kommune som hundeeiere setter pris og plasser. I tillegg oppfordres bydelene til
på eller savner. Undersøkelsen resulterte i
å få ungdommene til å gjennomføre holden rapport som kan leses på Rusken nettsi- ningskampanjer mot forspøpling i bydeder.
lene. Målet med å sette krav som dette har
vært todelt. For det første ønsker Rusken å
5.4 SOMMERJOBB-PROSJEKTET
støtte tiltak som bidrar til å skape en renere
Siden 2013 har Rusken gitt støtte
by, derav er ovennevnte arbeidsoppgaver
til bydeler i Oslo kommune som ønsker å
aktuelle. For det andre er ferieavvikling i
gi ungdom et sommerjobb-tilbud. For å
kommunen gjerne forbundet med knappefå støtte til et slikt tiltak, har de respektive
re ressurser, samtidig som man ser en øk-
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ning i bruk av parker og offentlige områder
i samme periode, og da spesielt sommerhalvåret. Det genererer igjen avfall og øker
derfor behovet for at enda flere tar vare på
byen.
2016 hadde Rusken-sekretariatet
ikke nok midler til å støtte noen bydeler som ønsket å gjennomføre Sommerjobb-prosjektet. Likevel valgte enkelte
bydeler å bruke egne midler til å gjennomføre prosjektet. Andre bydeler måtte prioritere andre oppgaver.
Rusken ser at Sommerjobb-prosjektet
er viktig og ønsker en videreføring, da tiltaket sørger for at å gi mange ungdommer
sitt første møte med arbeidslivet. Ungdommene får nyttig arbeidserfaring som de har
kunnet ta med seg videre i livet.
5.5 SØPPELMYSTERIET
Hver dag kastes mer enn 2 tonn
søppel rett på gata. Sporveien og Rusken
etablerte i 2017 et samarbeid for å bevisstgjøre Oslos innbyggere om dette. Selv om
selve samarbeidet ble etablert og planleggingen foregikk gjennom hele 2017, ble
selve kampanjen lansert i februar 2018.
Mens Sporveien stadig opplever
økning i antall kollektivreisende, noe som
er svært positivt for miljøet, ser de også at
mye av forsøplingen foregår på T-banestasjonene og trikkeholdeplassene. Samtidig
erfarer Rusken at utfordringene knyttet til
avfall vokser i takt med Oslos befolkning.
Selv om det er fint å se at det offentlige rom
brukes mer og mer, gir det også konsekvenser for hvordan det ser ut rundt oss.
Med holdningskampanjen «Søppelmysteriet» presenterte Sporveien og Rusken
fem typer «smugforsøplere»: Glemmer’n,
Bommer’n, Stapper’n, Ruller’n og Glipper’n.
Standup-komiker Henrik Fladseth fikk oppgaven med å illustrere de ulike arketypene
– som i seg selv er humoristiske fremstillinger, men likevel har et snev av sannhet i
seg. Mysteriet er at ingen erkjenner at de er

med på å forsøple.
Kampanjen ble lansert på Stortinget T-banestasjon med Christine Koht som
programleder og polygrafist Ørjan Hesjedal
som satte opp en løgndetektor. Finansbyråd Robert Steen i Oslo kommune sto for
åpningen og ble førstemann til å ta løgndetektortesten. Kampanjen tar sikte på å
videreutvikles og skal derfor fortsette videre ut i 2018.
5.6 RUSSKEN
Rusken etablerte i 2017 et prosjekt
med Russens Hovedstyre i Oslo og Akershus. Bakgrunnen for samarbeidet var å
bevisstgjøre russen på bruk av avfallsdunker gjennom russefeiringen. Dette er holdninger som også Russens Hovedstyre i Oslo
og Akershus var opptatt av.
Samarbeidet utviklet seg til en kampanje med mål om å lage en video som
skulle gå på Facebook og Instagram i april
måned og frem til 17. mai, samt på kino i
samme periode.
For å nå målgruppen ble det ganske
tidlig slått fast at Rusken måtte møte russen
på russen premisser. I kampanjevideoen
«Russken» ble derfor ruskengeneral Jan
Hauger utfordret av Russens Hovedstyre til
å gjennomføre fem russeknuter. Dersom
han klarte dette, skulle Rusken få en egen
russeknute – 11 // RUSKEN: Gå bort til en avfallsdunk på en sentral plass og begynn å
klappe og juble hver gang noen kaster noe
i avfallsdunken.
Rusken fikk til slutt sin russeknute,
men for å få til dette gjennomførte ruskengeneralen følgende russeknuter: Bade
utenførs før 1. mai, gå på ski til nærmeste
vinmonopol, spise seks Marie-kjeks på ett
minutt, ringe på 10 forskjellige husstander
og spørre pent om de vil være med ut og
rulle, og sitte i en rundkjøring med skiltet
«en tut, en skål».
Ruskens russeknute brukes av det nye
russekullet som feirer i april og mai 2018.
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5.7 ETT TONN PÅ 384 TIMER
I løpet av 2017 har Rusken hatt et
samarbeid med studentforening Feminin &
Fornem som er tilknyttet Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet i Ås (NMBU).
Studentforeningens medlemmer er blitt
benyttet som arbeidskraft til å utføre ekstra
ressurskrevende oppgaver og tiltak som
Rusken har hatt på tapetet gjennom året.
Våren 2017 var det et ønske om å se
hvor mye avfall 25 deltakere henter opp
i løpet av 384 timer i Bogstadveien og
omkringsliggende gater. Bakgrunnen for

dette forsøket var på den ene siden å gi
Bymiljøetaten en ekstra ressurs under den
tradisjonelle vårrengjøringen før 17. mai,
men også å få et bilde av hvor krevende
oppryddingen av Oslos sentrumsnære områder faktisk er. Resultatet ble altså ett tonn
avfall på 384 timer. Det skal imidlertid sies
at arbeidsdeltakerne gikk til fots og benyttet altså ikke bil under oppryddingen. Selve
avfallet som ble hentet ble meldt inn til
Ruskenpatruljen som så hentet avfall, veide
det og kjørte det videre til avfallshåndtering.
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6.0 AKSJONER
6.1 VÅRRUSKEN
Mellom påske og 17. mai arrangeres
Vårrusken som er Oslos største dugnadsaksjon. Alle innbyggerne i Oslo kommune
inviteres til å bidra til en ren og trivelig by.
Mangfoldet av bidragsyterne speiles
av de ulike lagene, organisasjonene og
foreningene som hvert år melder seg på:
boligsameier, borettslag, velforeninger,
idrettslag og andre organisasjoner. Alle
som melder seg på rydder og samler inn
avfall fra sine nærmiljø.
Rusken har et godt samarbeid med
Renovasjonsetaten og frivillige under
Vårrusken. Grønmo gjenbruksstasjon utvider sine åpningstider for gratis levering
av avfall i perioden når Vårrusken arrangeres. Ruskensekretariatet koordinerer
og planlegger påmeldingene, hvor man
blant annet kan velge om man ønsker å få
gratis avfallssekker, Rusken-kuponger og
Rusken-premier. Dette må hentes selv av
deltakerne på Vårrusken-kontoret lokalisert
hos Renovasjonsetaten. Kontoret er åpent
under Vårrusken-perioden. De frivillige har
tilgang til påmeldingslister og holder status på materiellutlevering.

fra og med 2018 endrer Rusken sin premietradisjon. For det første skal ikke Rusken
lenger bestille plastmateriell. For det andre
gjennomførte Rusken en undersøkelse
høsten 2017, rettet mot elever og lærere,
hvor vi spurte hvilken premie som var ønskelig. En opplevelse som premie var mest
populært. Fra og med 2018 blir det altså en
opplevelse som gis til skolebarna som takk
for at de deltar på Skolerusken. Målet med
å gi ut premier har på den ene siden vært
å generere engasjement og på den andre
siden å gi noe tilbake til skoleelevene som
har bidratt til at byen fremstår ryddigere og
penere, at vi skaper gode holdninger og er
sammen om en ren by.
Rusken samarbeider også med Renovasjonsetaten som henter avfallet på
skolene etter at deres ryddeaksjon er gjennomført, samtidig som de leverer ut Rusken-premier.

6.3 BARNEHAGERUSKEN
Barnehagerusken pågår i samme periode som Vårrusken og har til mål å skape
miljøbevisste holdninger blant de yngste
innbyggerne i Oslo. Barnehager som melder seg på Barnehagerusken rydder sine
6.2 SKOLERUSKEN
egne nærområder rundt barnehagen de
Samtidig som Vårrusken pågår, opp- går i. I 2017 deltok rundt 30.000 barnehafordres barne-, ungdoms- og de videregå- gebarn fordelt over hele byen.
ende skolene i Oslo til å rydde sine næromBarnehagene som har meldt seg på
råder. Dette gjøres i form av Skolerusken
Barnehagerusken inviteres til Oslo rådhus
som har fokus på å skape miljøbevisste
for å hente diplomer, Rusken-premier og
holdninger blant skoleelever. I 2017 deltok ryddeutstyr. Her får mange av barna sitt
nærmere 70.000 skolebarn på Skolerusken. aller første møte med de som styrer Oslo
Skolene melder seg på Skolerusken
kommune.
via Ruskenweb. Her kan de velge om de
Rusken samarbeider med Renovaønsker at avfallet deres skal hentes etter at sjonsetaten som henter avfallet etter at
det er ryddet inn. I tillegg kan skolen velge barnehagene har ryddet i sitt nærmiljø.
om de ønsker Rusken-premie. I 2017 var
Barnehagene kommer til Oslo rådhus for å
Rusken-premien til Oslo-skolene en drikke- hente Rusken-premier, ryddeutstyr og diflaske laget av nedbrytbart materiell, men
plomer. Pensjonister blir engasjert til å dele
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ut dette utstyret.
I 2016 var Rusken-premien til barnehagene en gul matboks med bildet av den
gule Rusken-elbilen. Målet var å redusere
bruken av matpapir og plastfolie, altså
kutte ned på engangsemballasje, ved å gi
barna en matboks de kunne bruke om igjen
og om igjen.
6.4 BADERUSKEN
Rusken samarbeider med Oslo
brann- og redningsetat (OBRE) for å sette
fokus på avfall langs strandkantene. Dette
er avfall som i løpet av vinteren flyter inn
mot strandkanten, eller avfall og farlige
gjenstander som er kastet fra land, stupebrett og sjøfart. Samarbeidet innbærer en
opprydding langs Oslofjorden og fungerer
godt da OBRE benytter anledningen til å
gjennomføre sine obligatoriske dykk.

6.6 HAGERUSKEN
I perioden rett før og etter sommeren
er det mange som ønsker å rydde i hagen.
Rusken vil bidra til at hageavfallet blir
håndtert på en god og miljøvennlig måte.
Derfor har Rusken etablert Hagerusken i
samarbeid med Renovasjonsetaten.
Privatpersoner i Oslo kan levere sitt
hageavfall gratis på alle kommunens mottaksstasjoner hvor det er mulig å levere
hageavfall. I tillegg har Rusken tradisjon for
å gi borettslag og boligsameier muligheten
til å hente miljøvennlige hageavfallsposer
gratis fra Bymiljøetatens lagerlokaler, noe
som koordineres av Ruskensekretariatet.

6.7 HØSTRUSKEN
Hver høst oppfordres alle innbyggerne i Oslo til en ny ryddeaksjon før snøen legger seg. Borettslag, velforeninger,
næringsliv, frivillige organisasjoner, samt
6.5 ELVERUSKEN
ideelle lag og foreninger inviteres til å
Elverusken er en oppryddingsakmobilisere sine nærmiljø. I samme perisjon hvor skoleelever rydder langs elver
ode oppfordres innbyggerne til å ta Rusog vassdrag som er å finne i skolens eget
ken-appen aktivt i bruk, slik at alt av avfall i
nærmiljø. Skoleklassene som deltar i Elvebyrommet blir borte før vinteren melder sin
rusken er en del av samarbeidet med Oslo
ankomst.
Elveforums adopsjonsprogram. Konseptet
Flere velforeninger og borettslag tar
er at en skole, eller en klasse, kan adoptere kontakt med Ruskensekretariatet om høsen strekning langs en elv eller et vassdrag. ten med et ønske om å hente gratis avfallI tillegg til å være vaktbikkjer som
sposer til sine ryddeaksjoner. Sekretariatet
sørger for å holde strekningen ryddig og
koordinerer dette og avtaler tidspunkt hvor
pen, er arbeidsoppgavene knyttet til adop- Høstrusken-deltakere kan møte opp hos
sjonsprogrammet også å ta hensyn til plan- Bymiljøetaten for å hente materiell.
ter, dyr og kulturminner, samt melde fra om
ulovlig forurensning. Èn ansvarsoppgave
6.8 HUNDERUSKEN
i Elverusken er å måle vannverdi. AdopHunderusken er en holdningsskasjonsprogrammet inneholder elementer
pende aksjon rettet mot hundeeiere. Rusfra skoleundervisning i fagene matematikk, ken deler ut gratis hundeposer laget av
naturfag og biologi, samtidig som Ruskens miljøvennlig materiale på noen av sine
holdningsskapende miljøarbeid flettes inn. events. I tillegg tilbyr Rusken HunderusTotalt 57 skoler i Oslo har pr. i dag
ken-plakater printet ut i vannavstøtende
adoptert en del av et Oslosvassdrag, samt
materiell, som kan sendes til borettslag og
én barnehage. Rusken har ambisjoner om
sameier i Oslo kommune som erfarer mye
å få med seg flere barnehager i denne ord- hundelort på sine områder og derfor ønningen.
sker å øke bevissthet rundt problematikken.
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7.0 TILSTEDEVÆRELSE
7.1 STANDS
Det har vært en bevisst satsing for
Rusken å i 2017 være til stede ute i byrommet. Dette engasjementet har tatt form i
ulike stands.
Rusken har hatt julestand på Nationaltheatret hvor det er blitt delt ut Rusken-vafler, gløgg og kaffe. Rusken har også
hatt Hunderusken-stand på fire av byens
friområder for hund, blant annet i Frognerparken. Her ble det delt ut boller og kaffe.
Målet med stans er å informere
publikum om hva Rusken er og jobber for, i
tillegg til å gi et hyggelig smil og et takk for
den innsats som de frivillige gjennomfører
år etter år.
7.2 DELTAKELSE
Flere arrangementer og festivaler
tar gjerne kontakt med Rusken for å høre
om det er noen interesse for å delta under
deres arrangement. Dette gjelder særlig
barne- og ungdomsrelaterte arrangementer. Rusken forsøker, så langt det finnes
ressurser til det, å være til stede og delta
når det kommer slike forespørsler.
Noen ganger er det knapt med ressurser. I slike tilfeller foreslår som regel
Rusken å vise sin deltakelse ved å gi ut
t-skjorter til det frivillige mannskapet og
bistå med bannere som oppfordrer til å
holde området rent og pent. Frem til nå har
dette vært praksis i samarbeid med blant
annet Norway Cup, Dissimilis-festivalen og
Matstreif.
Andre ganger kan Rusken selv stille med en aktivitet. Under Mitt Grønne
Oslo i Nedre Foss Park stilte Rusken med
avfallsspill og fotografering av barna
sammen med Rusken-maskoten. Under
lysvandringer langs Alnaelva, Akerselva og
Frognerelva har Ruskenpatruljen vært til
stede og delt ut reflekser og tegnebøker.

7.3 BESØK
Rusken får veldig ofte henvendelser
av barnehager, skoler, borettslag og lignende om det kan være aktuelt å komme
på besøk – og da gjerne med Rusken-maskoten. Rusken takker ja til dette, så lenge tiden strekker til. På sine besøk tas det
gjerne med noen premier og smågaver til
de minste deltakerne for å skape litt ekstra
stas over besøket.
7.4 FOREDRAG
Rusken har holdt flere foredrag gjennom 2017. Ruskengeneral Jan Hauger har
holdt innlegg på flere seminarer som er
blitt arrangert av Hold Norge Rent. I tillegg
har Hauger foreholdt om avfallsutfordringene i Oslo by under et av Sporveiens lederseminar. Under Oslo Innovation Week
2017 (OIW) foreholdt Ruskensekretariatet,
ved fagansvarlig Marit Elise Aune og kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Tobiassen
Faane, om prosjektet Plastrusken og utfordringer knyttet til avfallshåndtering på land
i Oslo.
7.5 ÅPNING AV VÅRRUSKEN
Vårrusken er den største og første aksjonen som Rusken initierer hvert eneste år.
Derfor har det vært tradisjon å sette ekstra
stas på det hele med en markering.
I 2017 ble Vårrusken-åpningen en
del av Barnehagerusken i Oslo rådhus.
Ordfører Marianne Borgen ble invitert til å
holde tale og klippe snoren. Til å gjennomføre sistnevnte fikk god hjelp av Mio (5) fra
Ammerudkollen barnehage. Barn fra Ammerudkollen og Ammerudlia barnehager
sørget for sang.
Etter den offisielle åpningen kunne
barna hilse på Rusken-maskoten og hente
alt materiell de trengte til å gjennomføre
Barnehagerusken.
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8.0 VEIEN VIDERE
8.1 EUROPAS RENESTE BY
Oslo kommune har en målsetting om
å bli Europas reneste by. Rusken mener at
det er mulig å realisere dersom alle forsøker å løse en felles floke, fremfor å trekke
tauet i hver sin retning.
For å se muligheter for hvordan Oslo
kommune kan nå sitt ambisiøse renholdsmål, er det helt essensielt å forstå hvordan avfallshåndteringen i Oslo by henger
sammen. Bymiljøetaten har ansvaret for
de kommunale gatene, Marka og parkene.
Renholdet løses imidlertid av entreprenører som er kontraktfestet til de fleste av
Bymiljøetatens ansvarsområder. I tillegg
har bydelene også ansvar for noe av de
kommunalt eide områdene, gjerne fordi
det er bydelene som bruker områdene i sitt
nærmiljø og da også står for drift av aktiviteten som foregår på området. Et typisk
eksempel på dette er mindre parker i de
enkelte bydelene.
Videre har Renovasjonsetaten ansvaret for husholdningsavfallet. Ikke minst
finnes det mange områder i Oslo som er
under privat eierskap. Eksempler på dette er borettslag, private virksomheter og
annet nærings- eller organisasjonsliv. Disse
har ansvar for renhold på sine egne tomter,
inkludert fortauet rett utenfor. Blant annet
har et borettslag med et fortau ut mot en
kommunal vei ansvar for å holde fortauet
rent, selv om fortauet brukes av hvermannsen og ligger langs en kommunal vei. Fjerning av for eksempel istapper fra taket på
borettslaget, som kan falle ned på fortauet
og potensielt komme til skade for forbipasserende, er også borettslagets ansvar. 		
Helt til slutt har også statlige virksomheter ansvaret for enkelte områder, i likhet
med private virksomheter. Det er viktig å
forstå de ulike eierskapene før man kan få
Oslo til å bli Europas reneste by, fordi en slik

ambisjon helt enkelt er avhengig av at alle
tar sitt ansvar. En tautrekkingskamp mellom
de ulike aktørene hører ikke hjemme i en
slik målsetting, men heller en tankegang
om at alle må spille på lag.
Ofte vet man ikke hvem som egentlig sitter med ansvaret fordi tomtegrensene er uklare eller fordi nyansettelser i en
virksomhet, etat og lignende har smuldret
opp noe av den gamle kunnskapen om en
tomteflekk som i realiteten ikke brukes.
Men selv om tomten eller en liten del av
tomten ikke brukes av eieren selv, kan det
være andre som ferdes langs den eller vær
og vind tar med seg avfall til området. Alt
i alt vil området være synlig og ikke minst
er den en del av målet om å få Oslo til å bli
Europas reneste by. Hovedtanken her er
at alle må med. Har vi klart å skape en slik
fellestanke, er mye allerede gjort.
Ruskenpatruljen ble etablert fordi
det skulle være enklere for alle å vite hvem
som har ansvaret for et område. Rusken erfarer at dersom en innbygger ser avfall på
et område, så tenker vedkommende at det
må være Oslo kommune sitt ansvar å fjerne
avfallet. Bymiljøetaten eller Renovasjonsetaten er som regel de to etatene som blir
kontaket i slike tilfeller. Andre ganger henvender innbyggerne seg direkte til kommunen. Ruskenpatruljen vet imidlertid hvem
som har ansvaret for hva. Ved hjelp av et
nøyaktig kart som er digitalt, vil selv den
minste usikkerhet være løst. Når innbyggerne melder fra om forsøpling i Oslo ved bruk
av Rusken-appen, sørger Ruskenpatruljen
for å melde fra til den som eier området enten det skulle være Bymiljøetaten, Renovasjonsetaten, Statens Vegvesen, et borettslag, en butikk eller andre. Ruskenpatruljen
vil melde fra til ansvarlig aktør om å rydde
sitt området. Dersom dette ikke gjøres etter
en bestemt tid, vil eieren få beskjed om at
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det kan medføre en bot.
Innbyggerne i Oslo er også en viktig del av arbeidet for å nå målet om å bli
Europas reneste by. Hver dag kastes 2 tonn
søppel rett på gata. Dersom den enkelte
innbygger blir mer bevisst på egen forsøpling, og hjelper med å melde fra om overfylte avfallsdunker og annen forsøpling, vil
være på god vei til å nå det ambiøse målet.
I 2019 skal Oslo være Europas miljøhovedstad. Selv om tittelen allerede er
vunnet, betyr ikke det at vi kan bremse ned
arbeidet. Det må forstsette på alle kanter også etter 2019. Målet om å være Europas
reneste by er en evigrullende ball, spesielt
fordi vi har utfordringer som villfyllinger,
tagging og eierløst avfall. Villfyllinger er
store mengder avfall, spesielt avfall etter renoveringsprosjekter, som kastes på
kommunal grunn fremfor å kjøres til en
miljøstasjon. Oslo kommune bruker flere
millioner kroner på å fjerne tagging – et
fenomen som får områder til å se ruskete
ut, noe som igjen senker terskelen for å
forsøple på området. Ikke minst er eierløst
avfall et stort problem. Dette er sofaer som
settes utenfor returpunkter som er ment å
bare skulle samle inn flasker og lignende,
eller andre møbler som settes i parker eller
på andre områder i nattens mulm og mørke. Dette er utfordring vi per dags dato ikke
har løst, men som må være en viktig del av
strategien og fellestenkningen rundt målsettingen om å bli Europas reneste by.
8.2 PLAST I HAVET
Etter at Plastrusken ble etablert, har
Rusken fått kontakt med en rekke ulike organisajoner og virksomheter som er enige
om at plast i havet er en utfordring som
angår oss alle. Spesielt Hold Norge Rent
har vært en aktuell samarbeidspartner for
Rusken det siste året.
Hold Norge Rent har mye kunnskap
om marin forsøpling og arrangerer blant
annet Strandryddedagene hvert eneste år.

Her er Rusken nylig blitt en samarbeidspartner i Oslo-området. Likevel ser Rusken
at det kan være behov for Rusken-aksjoner
over andre deler av landet. Rusken må i
så tilfelle initieres på enten et kommunalt
nivå eller et nasjonalt nivå. Oslo kommune
kan ikke stå ansvarlig til å etablere Rusken
i andre deler av landet. Likevel ser Rusken
at det ville vært ideelt da forskning viser at
80 prosent av alt avfall i havet stammer fra
land. En større satsing på avfallet på land
kan derfor være med på å også redusere
avfallet i havet.
8.3 NYE SAMARBEID
Rusken stiller seg positive til nye
samarbeid som på en eller annen måte har
relvans til Ruskens ambisjoner og arbeidsområde, og som ser ut til å kunne løse en
utfordring eller støtte en god sak.
Prosjektet Gatekunst er et av prosjektene som Rusken har hatt en samarbeidsrolle til. Prosjektet har til formål å fremme
gatekunst, i form av grafitti, på vegger og i
områder som fremstår øde, ødelagt, skumle eller kjedelige. En ferdselsåre under en
bro mellom Haugerud og Trosterud ble
høsten 2017 smykket ut med gatekunst.
Målet har vært å transformere en skummel
ferdselsåre som har vært utsatt for mye
tagging, til en mindre skummel ferdelsåre
med grafittimotiv som løfter kvaliteten på
omgivelsene. Tiltaket har til hensikt å forebygge ytterligere tagging og har vært et
samarbeid med både Gatekunst-prosjektet
og Bymiljøetaten.
I tiden fremover ønsker Rusken å
etablere nye samarbeid. Det trenger ikke å
omhandle tagging, men på en eller annen
måte støtte opp om tanken bak Ruskens
arbeid.
I løpet av 2017 har Rusken fått flere
henvendelser hvor det har vært en interesse for å utvikle et samarbeid. Noen av disse
er Dissimilis-festivalen, Matstreif-festivalen,
Floke, Hold Norge Rent og Norway Cup.
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