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RUSKENS

ÅRSRAPPORT

FORORD
2018 var året da
Oslo skulle forberede seg på
å være Europas miljøhovedstad i 2019. Forberedelsene
handlet ikke om at vi som by
skulle komme opp med noe
revolusjonerende innenfor
miljø. Tittelen som Europas
miljøhovedstad var tross alt
allerede vunnet fordi Oslo
kommune har vist seg å være
en pioner med sine mange
miljøtiltak. Men i 2019 ønsker
delegasjoner, både fra andre
deler av landet og i utlandet,
å besøke Oslo for å se og
lære. Slike besøk må selvsagt
planlegges og hele Oslo by
har måttet tenke på hvordan
man på best mulig måte kan
vise frem alle byens grønne
og klimaeffektive tiltak.
Vi i Rusken skal
innrømme at fokuset lå et litt

mennesker – kostet samme
sted sammenhengende i
ett minutt. Rusken håper at
denne begivenheten kan stå
som et eksempel på hvordan
man sammen kan klare å
mestre noe, så lenge man er
nettopp – sammen om det.
2018 har på mange
måter vært et høydepunkt
for Rusken. Aldri før har
Rusken fått så mange
henvendelser fra publikum.
Flere og flere ønsker å melde
seg på en Rusken-aksjon, og
enda flere frivillige ønsker å
vite hvordan de kan bidra.
For oss er det et tydelig
signal på at vår fremtid kan
skapes akkurat slik vi ønsker,
så lenge vi har satt oss noen
felles mål og vi har verktøyet
til å gjennomføre målene
våre.

annet sted. Ruskens viktigste
oppgave er tross alt å inspirere og engasjere alle byens
innbyggere til å ville bli
med på en stor miljødugnad. Rusken er sammen
om en ren by med alle som
bor i byen. Og hvordan kan
man inspirere noen som allerede har vunnet førstepremien?
Torsdag 26. april
2018 ble det satt ny verdensrekord i kosting på Rådhusplassen. Byens kanskje mest
grønne fingre, de som skal ta
over denne kloden, nemlig
alle barnehagebarna og
skoleelevene, var invitert til
Rådhusplassen denne dagen
for å bli med oss å ta verdensrekord. Og verdensrekord ble det. Aldri før har
så mange – hele 5159 unike
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I 2019 skal vi være
Europas miljøhovestad. Alle
som bor og jobber i Oslo kan
være stolte når byen skal
vises frem til alle som kommer hit og søker inspirasjon.
Samtidig er det viktig å ha i
bakhodet at målet aldri var å
bli Europas miljøhovedstad
for ett år, men å alltid jobbe
for de gode og miljørettede
tiltakene. Vi skal jobbe hardt,
men finne støtte i hverandre.
Vi skal ha klare målsettinger,
men samtidig skape nye. Vi
skal ikke hvile på laurbærne,
men likevel ta oss tid til en
velfortjent hvil hver gang vi
kommer over en milepæl.
Ruskensekretariatet
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ÅRETS
HØYDEPUNKT
Torsdag 26. april ble det satt ny

offisiell VERDENSREKORD
i kosting. Flest mennesker kostet
samme sted samtidig. Rekorden ble
satt av 5159 av Oslos skole- og barnehagebarn, som kostet samtidig og sammenhengende i ett minutt, på Rådhusplassen.
Årets premie til Skoleruskere var muligheten til å
være med på Ruskens verdensrekordforsøk.
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200 FRIVILLIGE

TOK ET DYPDYKK
BADERUSKEN ble arrangert på Huk lørdag 5. mai.
Ryddeaksjonen var meldt
om i sosiale medier og aviser i forkant med en oppfordring til Oslos borgere om å

Miljøbyråd Lan Marie N.
Berg (MDG) åpnet ryddeaksjonen. Drøbak Undervannsklubb (DUK) stilte også
opp som frivillige og sørget
for å klargjøre strandkanten

stille opp som frivillige. Det
ble tatt på alvor! Gjennom
hele dagen tok hele 200 frivillige turen innom for å bistå
med å rydde strandkanten
og grøntområdene på Huk.
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under vann, hvor det blant
annet ble funnet mange
glassflasker. Baderusken-aksjonen var nummer fire i rekken av årets ryddeaksjoner
ved strender i Oslo.

RYDDET UNDER
PLAZA
PLASTRUSKEN

fikk sin dato 29.
mai med rekordomfattende
samarbeid. Oslo brann- og
redningsetat bidro med sin
ekspertise i kulverten fra Vaterlandsparken som munner
ut i Akerselvallmenningen
i Dronning Eufemias gate.
Ruskensekretariatet
fikk
bistand også fra Ruskenpatruljen,
Bymiljøetaten, NCC, Oslomarkas
Fiskeadministrasjon
og
Akerselvas Venner. Totalt
ble det hentet opp 1159 kg
avfall, hvorav 159 kg var
rent plastavfall. Til sammenligning ble det i 2017
hentet opp 782 kg avfall,
hvorav 100 kg var ren plast.
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BLE TATT I

LØGN

SØPPELMYSTERIET ble
lansert tidlig i 2018 med en
løgndetektortest på Stortinget
T-banestasjon. Kampanjen ble
gjennomført i samarbeid med
Sporveien med et mål om å finne
ut hvorvidt Oslos befolkning
kaster avfall rett på bakken eller
om avfallsdunken tas i bruk.
Finansbyråd Robert Steen (Ap)
var førstemann ut i stolen hvor
de ubehagelige spørsmålene ble
stilt av Christine Koht, samtidig
som en detektor fanget opp svarets troverdighet.

LØSTE
PANTE- DUKKE
FLOKE ER pop
De siste årene har NORWAY CUP hatt et par
utfordringer knyttet til flasker. Ved flere anledninger
er stasjonene for panteinnsamling blitt brutt opp og
ødelagt. I tillegg har mange av panteflaskene blitt
kastet i restavfall. Rusken har vært til stede under
Norway Cup i flere år med fokus på at sletta skal
holdes ren. I 2018 fikk imidlertid Rusken i oppgave
av Norway Cups ledelse å løse utfordringen knyttet
til pant. Denne utfordringen tok Rusken på strak
arm, og løsningen ble lansering av Lykkehjulet hvor
man bytter ut panteflasker med lodd til å spille på
Ruskens lykkehjul. Premiene varierte ut fra innsats
i antall panteflasker, men all panten ble levert inn
til Infinitum og talt opp. Panteinntekten på 18.863
kroner skal gå til et veldedig formål i 2019. Pengene
skal dekke deltakeravgift på Norway Cup for noen
barn i Oslo fra lavinntektsfamilier.
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MINIØYA ble stedet hvor Ruskens splitter nysydde Rusken-dukke fikk se dagens lys. Her viste det
nye tilskuddet i Rusken seg å bli ganske så populær.
Ikke bare er dukken myk å kose med, men den er
også i en slik størrelse at barna synes det er stas å
holde dukken. Siden den gang er dukken blitt uunnværlig på Ruskens ulike besøksrunder og deltakelser på arrangementer av ymse slag.

RYDDET OPP

ETTER VOKSENFEST

Skifest 2018 i
Holmenkollen fikk mye
omtale i mediene, også i
etterkant av arrangementet.
Årsaken var alt avfallet som
lå igjen etter festen. En av
de nærmeste naboene,
Norlandia Skistua barnehage, tok saken i egne
hender, bokstavelig talt. De
84 barnehagebarna brukte
skislede, sekkeposer, bøtter
og spann til å frakte tomflasker
og
annet
avfall tilbake til barnehagen, klart for sortering.
Rusken
dro
på besøk til barneha-

gen i mars og fikk her se
den enorme innsatsen til
byens
spirende
miljøentusiaster.
Barna
selv
syntes det var merkelig at
voksne mennesker ikke
hadde fått med seg at det er
vanlig å rydde opp etter seg
når man er ute i Marka. Og
hvordan visste barna at det
var voksne mennesker som
hadde vært ute på ferde?
«Det vi fant mest av, det var
sånn voksenbrus» var svaret
fra de kloke miljøforkjemperne. Den spontane ryddeaksjonen til barnehagen
faller i rekken av flere andre.
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UNGDOMSBEDRIFT
M
MED ILJØSTEM

Elever på videregående
skoler har mulighet til å etablere en
egen bedrift gjennom faget Ungt
Entreprenørskap. Ungdomsbedriften, forkortet UB, har samme
forutsetninger som andre bedrifter i
det frie marked. Målet med skolefaget er å gi elevene den tverrfaglige
kompetansen som ligger i det å

lede en bedrift, blant annet erfaring
med det å samarbeide, økonomi og
markedsanalyser, samt kunnskapsutvikling på feltet bedriften har
spesialisert seg på.
På Lambertseter videregående skole har fem studenter
valgt å etablere bedriften Smelt UB.
Bedriften tar i bruk strykejern,

linjal, tapetkniv og plastposer for
å lage hjørnebind på fagbøker.
Hjørnebind er et alternativ til bokbind hvor hele boken blir bekledd.
Hva slags motiv man ønsker på
sine hjørnebind kommer an på hva
slags plastpose man leverer inn.
Et viktig mål for bedriften er å bidra
til en reduksjon av plastposer på
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PEL

avveie, samt bidra til gjenbruk av
plastposer før de gjenvinnes.
Rusken ble kontaktet av
ungdomsbedriften i 2018 med et
ønske om å kunne bruke Ruskens
varemerke som en del av sin
bedriftsidé, ettersom ungdomsbedriftens mål blant annet er å ta
hensyn til miljøet.

RUSKENS

STRATEGI OG
STRUKTUR
Rusken er Oslo kommunes tiltak for en ren, ryddig
og trivelig by. Gjennom Rusken
driver Oslo kommune
informasjonsarbeid og
holdningsskapende
kampanjer som har til mål å
bidra til et bredt miljøengasjement i befolkningen.
Hvert år initieres en
rekke ulike aksjoner og aktiviteter i samarbeid med alt fra
barnehager, skoler, borettslag,
velforeninger og næringsliv til
kommunale etater, private og
statlige virksomheter.
Rusken jobber for at
enkeltindividet og den

enkelte bedrift skal føle eierskap
til egen by og dermed ha et
ønske om å bidra til en ren,
ryddig og trivelig by. Ruskens
slagsord og motto er derfor
sammen om en ren by.
Rusken består av et
sekretariat på tre personer.
Ruskensekretariatet er en
seksjon i Bymiljøetaten, Oslo
kommune. Seksjonen
rapporterer til byrådsavdelingen
for Miljø- og samferdsel (MOS),
men har i tillegg prosjekter og
tiltak som ligger direkte
under andre byrådsavdelinger.
Ruskensekretariatet er organisert
slik at det etableres samarbeid
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med ulike aktører innenfor det
private og statlige, samt med
ideelle og frivillige
organisasjoner.
I 2010 ble driftsseksjonen Ruskenpatruljen
etablert, hvor hensikten var å
løse opp i utfordringer knyttet til
uklare ansvarsforhold mellom
forskjellige aktører for avfallshåndtering. I dag er Ruskenpatruljen en del av driftsavdelingen
i Bymiljøetaten. Ruskenpatruljen
har likevel som en av sine
oppgaver å bistå Ruskensekretariatet med en rekke
aktiviteter, og er derfor en svært
viktig samarbeidspartner.
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RUSKENS

TILTAK
OG
PROSJEKTER
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.
Bydelene må hvert år søke
Rusken om støtte til sitt tiltak.
Bydelsrusken
samarbeider med NAV, som
rekrutterer personer som av ulike
årsaker har havnet utenfor det
ordinære arbeidslivet. Det stilles
ingen krav til forkunnskaper for
å jobbe. Arbeidsoppgavene er
blant annet klipping av gress,
beskjæring av grøntområder,
fjerning av større mengder
avfall, kursing i jobbsøking
og renovering av gamle eller
ødelagte møbler i for eksempel
en kommunal barnehage.

Gaterusken
rydder
langs faste gater i sentrum av
Oslo og er et samarbeid mellom
Rusken og Kirkens Bymisjon.
Kirkens Bymisjon drifter tiltaket
som heter «I jobb», tidligere
kjent som «Lønn som fortjent».
Navnebyttet ble foretatt i 2018.
Gaterusken gir arbeid til mennesker med rusrelaterte problemer og til
mennesker som står utenfor
det ordinære arbeidslivet. Det
er et krav at arbeidsdeltakerne
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 2000
arbeidsressurser på ett år. Disse
plukker avfall i sentrum av Oslo
iført Rusken-utstyr.
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S o m m e r j o b b - p r o s j e ktet gjør det mulig for ungdom i Oslos ulike bydeler å få
arbeid i løpet av sommerferien.
Bydelene søker Rusken om midler
til å drifte et tiltak lokalt i sin bydel.
Det er bydelene som
drifter sine egne Sommerjobb-prosjekter ved å finne ut
hva som er passende arbeid
etter lokale behov. Å få tildelt
økonomisk støtte til prosjektet
fra Rusken betinger at prosjektet
profilerer Rusken ved bruk av
Ruskens vester og annet utstyr.
Prosjektets
mål
er å gjøre det enklere for
ungdom å få nyttig arbeidserfaring ved siden av ungdomsskole og videregående skole.
De siste årene har
bydelene begynt å få midler til
Sommerjobb-prosjektet direkte
av Oslo bystyre.

GATERUSKEN

SOMMERJOBB

BYDELSRUSKEN

PROSJEKTET
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KICK-START PÅ VEGA
I forbindelse med Strandryddeuken 2018 dro Hold Norge
Rent på ekspedisjon fra Oslo til Bergen med båten S/S Vega.
Rusken var til stede under ekspedisjonens kick-start onsdag
18. april, sammen med blant annet Miljøagentene og
Oslo kommunes ordfører Marianne Borgen.

MILJØBOKA

rulles ut

Miljøboka ble
lansert flere år tilbake.
Likevel merket Rusken en økt
interesse blant Osloskolen i 2018 med ønske om
å ta undervisningsverktøyet
i bruk. Ruskensekretariatet
dro derfor på besøk til flere
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skoler som hadde gjennomført
Miljøboka som et skoleprosjekt, både for å få kunnskap
om prosjektenes resultater og
for å få ris og ros for Miljøboka
som modell. Årvoll skole er
en av skolene som har brukt
Miljøboka som verktøy for et

skoleprosjekt i 2018. Elevene
gjennomførte blant annet egne
spørreundersøkelser i lokalmiljøet og viste til spørsmål om
kollektivtrafikk og hvordan
deres eget nærmiljø ble oppfattet av lokalbefolkningen. Her
var trygghet et av temaene.

SKOLEKLASSE FIKK

DIPLOM

I oktober fikk 5. klasse ved Abildsø skole, her ved Vilde (10) i 5A
og Ayan (10) i 5B, oppmerksomhet av Østensjøvannets Venner og
Rusken for deres arbeid med å holde Østensjøvannet-området rent og
ryddig. Det registreres 1 million turgåere rundt vannet hvert år.

BARN RUSKET PÅ SØRENGA

I RUSKEVÆR
ruskevær

Hva skal man finne på i
? I november 2018 gjennomføre flere barn en
Rusken-aksjon på en lørdag. Det var Sørenga-området som var så heldig å få en
oppruskning. Barna fant en del søppel og de syntes det var gøy å rydde og fikk
selvsagt Rusken-utstyr til å gjennomføre sitt flotte, frivillige arbeid.
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57

skoler har adoptert
en strekning av en elv i
Oslo. En elveadopsjon
innebærer at skolen tar ansvar for
den elvestrekningen som skolen
har adoptert. Ansvaret innebærer
blant annet at skolen skal gi
beskjed til ansvarlige myndigheter
dersom de oppdager forurensning, blant annet ved å ta vannprøver av elva. I tillegg forplikter
skolen seg til å rydde i området.

Her får rektor ved Majorstuen skole besøk av Oslo Elveforum og Oslos ordfører.
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2018 var det
andre året på rad hvor
Rusken deltok på Bymiljøetatens arrangement
Mitt Grønne Oslo i Nedre
Foss park. Været var
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upåklagelig, noe som førte
til god og jevn trafikk til
arrangementet.
Rusken stilte
med sitt splitter nye
Lykkehjul, noe som viste

seg å være populært blant
barna. I tillegg kunne man
kaste «Rusken-søppelballer» i Ruskens avfallsbeholder og få t-skjorte eller
tegnebok som premie.
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Det er ikke
vanskelig å se om tau
fra fiskerinæringen
funnet i havet er kappet av med vilje eller
grunnet uhell. Er det
snakk om et rent kutt,
i en eller begge ender,
er det gjort med vilje.
Er det slitasje i en av
endene på tauet, har
avkappingen skjedd
ved et uhell. Forskning viser at så mye
som 80 prosent av
fisketau funnet i
havet er kuttet av
med viten og vilje.
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Denne
informasjonen kom
Rusken over under
en deltakelse på
«Strandsøppel-dypdykk» den 25. september 2018 i regi av
Oslofjordens Friluftsråd og den marine
kompetansebedriften
SALT.
På workshopen ble strand
-søppel, som hadde
blitt plukket opp
gjennom sommeren
i Indre Oslofjord,
sortert og analysert
av forskere, søppeleksperter og næringsaktører fra Indre
Oslofjord.

Formålet
med workshopen var
å identifisere kildene
til marin forsøpling
i Indre Oslofjord.
Registrering av
strandsøppel er den
eneste indikatoren på
marin forsøpling som
sier noe om kilden
til søpla. Rusken er
også alltid klar på at
80 prosent av avfallet
i havet stammer
fra land. Å skape
gode holdninger
til håndteringen av
avfallet der vi bor og
beveger oss på land,
er derfor avgjørende
for å redusere marin
forsøpling.
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AKSJONER

Vårrusken er Oslos største
dugnadsaksjon og arrangeres
mellom påske og 17. mai. 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.

Skolerusken har
fokus på å skape miljøbevisste holdninger blant
skoleelever. I 2018 deltok
nærmere 70.000 skolebarn
på Skolerusken. Skolene
melder seg på Skolerusken
via Ruskenweb. Her kan de
velge om de ønsker at avfallet deres skal hentes etter at
det er ryddet inn. Skolene
får også tilkjørt ryddeutstyr.
I tillegg kan skolen velge om
de ønsker en Rusken-premie
til alle skoleelevene.

Barnehagerusken har til
mål å skape miljøbevisste
holdninger blant de yngste
innbyggerne i Oslo. Barnehager som melder seg på
Barnehagerusken rydder
sine egne nærområder
rundt barnehagen de går i.
I 2018 deltok rundt 30.000
barnehagebarn fordelt over
hele byen. Barnehagene
som meldte seg på Barnehagerusken ble invitert til
Oslo rådhus for å hente
diplomer og Rusken-premier.
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Frivilligrusken
blir lansert i 2019 basert på
arbeid gjennomført i 2018.
I løpet av 2018 fikk Rusken
økt antall henvendelser fra
befolkningen som ønsket
å rydde et offentlig eller
kommunalt område som
en frivillig ryddeaksjon, alt
fra en strand til en park i
Oslo. Ved å melde seg på
Frivilligrusken får man utstyr
og Rusken-premier gratis. I
tillegg henter Rusken avfallet
etter den frivillige aksjonen.

Plastrusken ble etablert i 2017. Gjennom aksjonen hentes avfall opp fra bunnen av Akerselva.
Spesielt fokus er det på plastavfallet. Aksjonen gjennomførtes av Ruskensekretariatet i
samarbeid med Ruskenpatruljen, Miljøforeningen Akerselvas Venner, Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA), Oslo Brann- og redningsetat (OBRE), samt Bymiljøetaten.

Elverusken er en oppryddingsaksjon hvor skoleelever rydder langs elver og vassdrag som
er å finne i skolens eget nærmiljø. Skoleklassene som deltar i Elverusken er en del av samarbeidet med Oslo Elveforums adopsjonsprogram. Konseptet er at en skole, eller en
klasse, kan adoptere en strekning langs en elv eller et vassdrag. I tillegg til å sørge for å holde
strekningen ryddig og pen, er arbeidsoppgavene i adopsjonsprogrammet også å ta
hensyn til planter, dyr og kulturminner, samt melde fra om ulovlig forurensning.

Baderusken gjennomføres på Huk den internasjonale strandryddedagen hvert år.
Alle frivillige som ønsker å rydde, men som av ulike årsaker ikke har mulighet til å selv
arrangere en Rusken-aksjon på en strand i Oslo, har gjennom Baderusken en mulighet til å bli
med på Ruskens arrangement. I 2018 møtte 200 frivillige opp på Huk for å rydde. I tillegg stilte
Bymiljøtaten, Ruskenpatruljen og Drøbak Undervannsklubb (DUK).

Hunderusken er en holdningsskapende informasjonskampanje rettet mot hundeeiere.
Rusken deler ut gratis hundeposer laget av miljøvennlig materiale på noen av sine events. I tillegg tilbyr Rusken Hunderusken-plakater printet ut i vannavstøtende materiell, som kan sendes til
borettslag og sameier i Oslo kommune som erfarer mye hundelort på sine områder og derfor
ønsker å øke bevissthet rundt problematikken.
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Besøksadresse:
Bymiljøetaten
Karvesvingen 3
0579 Oslo
E-post:
rusken@bym.oslo.kommune.no
Nettsted:
www.rusken.no

