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Cleaning Oslo – Vi hjelper alle!


Min ide for dette konseptet heter Cleaning Oslo.



Bakgrunnen til denne ideen er at jeg som oslo-borger ( siden 1998 )
ikke er fornøyd med det som har blitt lovet å gjøres noe med i
ganske lang stund nå.



Derfor mener jeg at vi som folk i samarbeid med flere aktører burde
kunne gå inn å faktisk passe på at dette blir gjort, så vi som borgere
kan gå rundt med et smil om munnen og stemme med god
samvittighet.

Ambisjoner - Cleaning Oslo


Mine ambisjoner rundt prosjektet er at vi som folket skal kunne være
sikre på at ting faktisk blir gjort, uten å måtte endre på en hel
regjering eller stortinget.



At vi folket har en aktør som faktisk tar for seg slike oppgaver, og
følger med på om det blir gjort noe med.



Samt bidrar til at Oslo blir den storbyen den er ment til å bli!

Oppgaver - Cleaning Oslo


Jeg mener at Cleaning Oslo skal ha som hovedoppgaver å ta for
seg henvendelser innenfor visse kategorier, hvor det er et team på
hver kategori som går inn å ser på alle oppgaver og passer på at
disse blir gjort.



At man har da et team på hver kategori, hvor man ut ifra ulike
henvendelser kan gå inn og se hvor arbeidet bør gjøres og hvor det
bør gjøres noe med!



Disse oppgavene er opprinnelig regjeringen sine arbeidsoppgaver,
men som vi så godt vet så er det mange brev i den innboksen som
aldri ser lyset.

Hvorfor Cleaning Oslo?


Grunnen til at jeg tror dette skal være helt perfekt for Oslo per dags
dato er fordi vi har egentlig en veldig nydelig by som jeg mener har et
mye større potensiale enn det vi blir sett på som i dag.



Om vi kan gå inn og gjøre de oppgavene igjennom Cleaning Oslo så er
jeg ganske sikker på at det vil resultere i:



- Mer turistaktivitet



- Mer lønnsomhet for bedrifter i Oslo



- Renere og mer friske gater i Oslo



- Mer tillit til vårt statssystem, når folket også får inn en aktør som faktisk
tar tak.



- Norge som helhet vil bli et mye mer attraktivt land.

Potensielle aktører


Her er det egentlig ganske bredt hvem som kan komme inn med
støtte og hjelpe. Så kommer ikke på noen potensielle aktører pd.
Men om dere har noen i tankene så er jeg åpen for forslag!

Avslutning


Jeg skjønner at dere får inn mange forslag til denne oppgaven,
men jeg mener at min ide er den som skal treffe folket mest ut ifra
personlige egenskaper og grunner. Hele konseptet er ganske bredt
så the sky is the limit.



MVH Jesper Mikkelsen

