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STAVANGER KOMMUNE

Levekårløftet på Storhaug 
■ HVORFOR? 

■ Utjevne levekårsforskjeller

■ HVA?

■ By- og nærmiljøutvikling i 
nordøstlige del av Storhaug 
bydel 

■ Utvikle gode bo- og nærmiljøer 
og økt lokalt engasjement 

■ HVORDAN? 

■ Detaljerte stedsanalyser

■ Utprøve nye samarbeidsformer
mellom beboere, frivillighet, 
næringsliv og kommune

■ Bredt spekter av fysiske, sosiale
og miljømessige tiltak



STAVANGER KOMMUNE

Mobilisering og engasjement
■ Mobilisering av lokale krefter 

bidrar til:
■ Ny kunnskap 
■ Eierskap
■ Legitimitet

■ Tiltak for økt 
beboerinvolvering:
■ Etablering av 

bydelsgruppe
■ Nærmiljøkontor –

kommunens 
tilstedeværelse i bydelen

■ Nærmiljøtilskudd –
utprøving av 
tilskuddsordning

■ Medvirkning på hjul
■ Nettportal



STAVANGER KOMMUNE

Kriterier for tilskudd
■ Hva kan det gis tilskudd til?

■ Fysiske, sosiale og miljømessige tiltak som støtter opp om satsingen.

■ Formålet med midlene er å bidra til:
■ Attraktive, åpne og inkluderende møteplasser for sosiale, kulturelle og 

fysiske aktiviteter.
■ Økt aktivitet og ny giv blant beboer- og velforeninger, frivillige lag og 

organisasjoner, næringsliv og andre aktører.
■ Lokalt engasjementet og dugnadsinnsats.
■ Tiltak som kan bidra til å utjevne sosial ulikhet vil bli prioritert.

■ Hvem kan søke?
■ Beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv og 

andre aktører som ønsker å delta i et levekårsløft.

■ Hvem avgjør søknadene?
■ Bydelsgruppa.



STAVANGER KOMMUNE

Når innbyggerne får bestemme – erfaringer 

■ Benyttet i overkant av kr 2 mill. 
fordelt på 80 tilskudd i 
perioden 2015-2018.

■ Oppblomstring av sosiale 
aktiviteter og 
økt dugnadsinnsats.

■ Fokus på fysiske oppgraderinger 
og sosiale arrangementer.

■ Kommunen får mye igjen for 
midlene.

■ Enkle søknads- og 
rapporteringsrutiner er 
avgjørende for å holde 
på engasjementet.



STAVANGER KOMMUNE

Blåsenborgparken

■ Søker: Øvre Blåsenborg

beboerforening

■ Tilskudd: Kr 130 000

■ Opparbeidelse av 
"pocket park"

■ Samarbeid mellom 
beboere, kommune og 
næringsliv 



STAVANGER KOMMUNE

Lervigfestivalen

■ Søker: Beboere 
på Lervigbrygga

■ Tilskudd: Kr 35 000

■ Familiefestival i 
nytt utbyggingsområde

■ Samarbeid mellom beboere, 
frivillige organisasjoner, og

næringsaktører



STAVANGER KOMMUNE

Mikrobibliotek 

■ Søker: Rosenkildehaven

beboerforening

■ Tilskudd: Kr 15 000

■ Opprettelse 
av mikrobibliotek for beboere 
og passerende

■ Samarbeid mellom beboere 
og Stavanger bibliotek



STAVANGER KOMMUNE

Forbedringsområder

■ Den sosiale gradienten
■ Behov for større grad av støtte 

og tilrettelegging i noen 
områder

■ Spissing av kriterier
■ Har vi nådd målsettingen vår?
■ Gjengangere/drivere

■ Beslutningsmyndighet
■ Hvem skal avgjøre?

■ Bedre kommunikasjonsstrategi
■ Lik og del!


