




 
 

 Rusken ble startet i 1976 
   

 Initiativ fra ordfører Albert Nordengen- (Oslo 
kommunes holdningskampanje for en ”Renere by”) 
 
 

    Rusken 



Rusken 

• Gjennom Rusken kan alle byens innbyggere 
bidra til et rent, ryddig og trivelig Oslo. Rusken 
styrker dugnadsånd hos både 
enkeltmennesker, borettslag, velforeninger, 
barnehager, skoler , næringslivet og frivillige 
organisasjoner 

• Dette er det Ruskens slagord handler om : 

             SAMMEN OM EN REN BY 





RUSKENS samarbeidsmodell 

 
Finans 

 

 
Oppvekst og kunnskap 

 

 
Byutvikling 

 

Miljø og Samferdsel 
MOS 

 
Eldre , helse og 

 sosiale tjenester 
 

15 Bydeler 

Idrettslag 

Barnehager 

Organisasjoner 

Skoler Frivillige 

Den enkelte innbygger 

 
-Ordfører     

 - Byrådsleder 
- Byråd X        

       

 
Byrådslederens 

Kontor  
 

Miljø-arrangementer Borettslag – Hagelag - Velforeninger 

- Etater      

- Media     

Næringsliv 

- Politiet   

 
Næring og eierskap 

 

 
Kultur, idrett og 

frivillighet 
 



Rusken 

• I en markedsundersøkelse gjennomført av 
TNS-gallup 2013 sier 87 % av de spurte at de 
kjenner til eller har deltatt i Rusken. 

 

• I 2015 deltok ca 300000 av Oslos innbyggere i 
Ruskens ulike aksjoner/aktiviteter 



BarnehageRUSKEN 

• Ca 35000 barnehagebarn deltok under 
aksjonen i 2015 og ryddet i sitt nærmiljø 
 

• Rusken bidrar med sekker, hansker, 
oppmuntrings-premier og diplomer 
 

• Barnehagebarnas  første møte med Rådhuset 
 

• Renovasjonsetaten henter avfallet 

 

 

 









SkoleRusken 

• SkoleRusken hvor elevene samler avfall i og 
rundt skolen og gjennomfører aktiviteter for 
å skape riktige miljøbevisste holdninger. 
Deltakelse i 2015 ca. 60000 skolebarn  









VårRusken 

• Aksjon rettet mot:  
- Borettslag som OBOS,USBL, Huseiernes LFB 
- Sameier  
- Velforeninger  
- Andre beboergrupper  

    - Frivillige organisasjoner 

 

     

 

 



VårRusken forts. 

• Renovasjon holder Grønmo mottaksstasjon 
åpen i 4 uker hvor det kan leveres usortert 
avfall i konteinere gratis. 

• Ordfører-Byrådsleder-Byråd X  deltar sammen 
med Rusken på besøk til de ulike aksjonene  

 

 

 









SuperRusken 

• Høstaksjon i hele Groruddalen  

• Samarbeid med NHO, Oslo Handelsstands 
Forening, Næringsforeninger, OBOS, USBL, 
Velforeninger og Aker Avis Groruddalen 

• Bydel Alna administrerer aksjonen 

 



NæringslivsRusken 

NæringslivsRusken er et samarbeid 
mellom næringslivet og Rusken hvor vi  
setter fokus på næringslivets ansvar 
for å holde byen ren. Emballasje er en 
stor kilde til forsøpling, og med tanke 
på Oslos hurtige vekst og 
næringsutvikling er Ruskens samarbeid 
med næringslivet et svært viktig 
satsningsområde for fremtiden. 



NæringslivRusken 





HageRusken 

• HageRusken hvor det settes fokus på 
hageeiere om å levere sitt hageavfall på alle 
Oslos gjenbruksstasjoner som er en gratis 
tjeneste. For bl.a. unngå uønskede villfyllinger 

 





HundeRUSKEN 

HundeRusken hvor vi oppfordrer alle 
hundeeiere til å bruke pose. HundeRusken deler 
ut hundeposer og holdningsinformasjon til bl.a. 
hundeeiere, velforeninger og borrettslag og 
samarbeider med lokale hundeklubber. 

 





Bade- og ElveRUSKEN 

• Skoleungdom rydder  elv/bekkestrekninger 
som de har adoptert i samarbeid med Oslo 
Elveforum 

• Brann og redningsetaten rydder badevann og 
strender under overflaten  

• Ruskenpatruljen deltar sammen med frivillige 
og rydder 

 

 



Bade-ElveRUSKEN 





SommerjobbRusken 







IdrettsRUSKEN 
 

• Samarbeider med idrettslag hvor de rydder i 
sitt nærmiljø 

• Rusken deltar ved større arrangementer for å 
skape holdninger om at vi sammen må holde 
det rent og ryddig 

• Rusken bidrar med avfallssekker, T-skjorter og 
engangshansker 

• Ruskenpatruljen samler inn avfallet 

 

 



 
IdrettsRUSKEN 

 





BydelsRusken 

 

 

 

 

 

 

 

BydelsRusken er et sosialpolitisk lavterskel 

tilbud i samarbeid med den enkelte bydel og 

NAV. Hvor personer av forskjellige årsaker 

som har falt utenfor det ordinære arbeidslivet. 

Gis mulighet for å delta i daglig arbeid for en 

ren, ryddig og trivelig bydel. 



Bydelsruskens gevinstmodell 

• Vedlikehold og rydding i parker, grøntområder og marka 

• Transport og postombæring for bydelen 

• Ressurser som pusser opp ødelagte møbler som igjen 

kan benyttes i kommunale boliger  og barnehager 

• Snømåking 

• Bistand ved flytting og oppussing  

 

 

 

 





Ruskenpatruljen 

Ruskenpatruljen er Oslos egne 
«overvaktmestere». De fjerner avfall og videre 
formidler informasjon og avfallssamlinger og 
villfyllinger til ansvarlige virksomheter innen 
kommune og private. Stort sett etter 
meldinger som Oslos innbyggere melder om 
gjennom Ruskenappen. I 2015 ble det 
innrapportert gjennom Ruskenappen ca 3000 
tilfelle om forsøpling utover det daglige 
renholdet som våre entreprenører utfører 
daglig. 



Ruskenpatruljen 



Rusken-app 





  UTFORDRINGER !!!! 



Prosjekt REN BY OSLO 

Bystyrevedtak april 2015 : 

 

EUROPAS RENESTE BY 




