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DIVERSE FESTIVALER OG ALNASKOLEN I 2014
Saksframstilling:
Bydelsutvalget har i forbindelse med behandling av budsjettet for 2014 bedt bydelsdirektøren om
en sak med vurdering av finansieringskilder og rammer for øvrig for lokale festivaler i bydelen
samt Alnaskolen (BU-sak 59/13, verbalvedtak pkt. 12). Bydelsutvalget ber om en sak som ser på
mulige finansieringskilder og på hvilket nivå støtten fra bydelen kan legges på. Festivalene det blir
vist til er Ellingsruddagene, Furusetfestivalen, Lindeberg Kulturfestival og Lunden-festivalen på
Teisen.
Bydelens bidrag til disse tiltakene har vært tilskudd fra bydelens egen avsetning til frivillige tiltak
og midler fra ulike avsetninger i Groruddalssatsingen. Det samlede tilskuddet til festivalene nevnt
ovenfor utgjorde i 2013 kr 610 000. Tilskuddet til Alnaskolen samme år utgjorde kr 500 000.
Mer om de enkelte tiltakene:
Ellingsruddagen
Ellingsruddagen er et årlig en-dags arrangement der mesteparten av aktivitetene foregår på
Ellingsrud senter. Arrangementet gjennomføres i samarbeid mellom flere lokale aktører, som
Ellingsrud Vel, Ellingsrud menighet, Ellingsrud IL, fritidsklubben, frivilligsentralen m.m.
Programmet omfatter scene med underholdning, aktiviteter for barn, konkurranser, mat- og
informasjonsboder. Tilskudd fra Bydel Alna i 2013 var kr 80 000 (fullfinansiering).
Furusetfestivalen
Furusetfestivalen er en videreføring av tidligere Alna mat- og kulturfestival som ble arrangert på
Nordre Lindeberg gård og Gran skole i regi av organisasjonen Kultur uten grenser. Da Kultur
uten grenser ikke hadde kapasitet til å gjennomføre arrangementet i 2010 tok bydelen ved
Områdeløft Furuset initiativ til å videreføre arrangementet i Furuset aktivitetspark og under navnet
Furusetfestivalen.
Furuset IF og Alnaskolen har vært ansvarlig for teknisk gjennomføring og blant
samarbeidspartene finner vi bydelens ungdomstiltak på Furuset, Deichmanske bibliotek, Furuset
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senter, Bo Vel Furuset, Furusetambassadørene m.m. Mat har vært en viktig del av tilbudet på
Furusetfestivalen, sammen med sceneprogram, fotballturnering, markedsdag på senteret og
program i biblioteket.
I 2013 ble festivalen gjennomført som et en-dags arrangement som samlet om lag 5 000 tilskuere.
Den økonomiske rammen for festivalen var i 2013 kr 640 000 der Områdeløft Furuset bidro med
kr 295 000. Øvrig finansiering er ivaretatt ved tilskudd fra Norsk kulturråd (180 000), Enhet for
Mangfold og Integrering (100 000), Fritt Ord (50 000) og Forfattersentrum (15 000).
Lindeberg Kulturfestival
Organisasjonen Lindeberg kulturens venner står som arrangør for Lindeberg Kulturfestival, også
et en-dags arrangement med sceneprogram, aktiviteter for barna, fotballturnering, matboder m.m.
I 2012 kom det mellom 200 og 400 tilskuere til festivalen. Tilskuddet fra Bydel Alna var i 2013
kr 80 000. Dette omfattet også andre tiltak i regi av Lindeberg kulturens venner.
Lundenfestivalen
Lundenfestivalen har vært gjennomført siden 2008 i Youngslunden på Teisen. Festivalen var
opprinnelig en del av samarbeidet mellom Bydel Alna og beboerorganisasjoner i Teisen-, Ulvenog Fjellhusområdet der festivalen skulle være med på å sikre at lokalbefolkningen tok Youngslunden i bruk når dette friområdet ble oppgradert (se BU-sak 37/08). Siden 2012 har Fjellhus
Hageby Vel stått som arrangør for festivalen. Det er nå etablert et stor-vel der samtlige borettslag
og velforeningen på Fjellhus inngår.
Bydelens bidrag til festivalen var i 2013 kr 120 000 som er dekket inn med midler fra avsetningen
til «Frivillighet og lokal engasjement» i Groruddalssatsingen.
Samtlige festivaler er gratis for publikum.
Alnaskolen
Alnaskolen et prosjekt i regi av Furuset Idrettsforening som har som mål å lære opp ungdom til å
ta ansvar i sitt lokalmiljø ved å påta seg verv og/eller lede aktiviteter i lokale og frivillige
organisasjoner. Ved siden av å jobbe direkte for å styrke frivillig aktivitet har det vært en
målsetting at arbeidet skal gi bydelen og andre ny kunnskap ved å prøve ut nye metoder og
virkemidler i frivillig virksomhet.
Virksomheten omfatter undervisning, studiebesøk og praktisk arbeid innen emner som
organisasjonskunnskap, aktivitetsledelse, sosialt entreprenørskap, tale- og presentasjonsteknikk og
konflikthåndtering. Alnaskolen har også vært en viktig deltaker i arbeidet med Furusetfestivalen,
Lysvandring langs Alna og Ung i Forum.
I 2013 har om lag 60 deltakere vært med regelmessig i Alnaskolens aktiviteter. Alnaskolen har i
hovedsak blitt støttet med midler fra Områdeløft Furuset til og med 2012. I 2013 inngikk
Alnaskolen og Bydel Alna en samarbeidsavtale som varer ut 2016. Prosjektet ble i 2013 finansiert
med kr 500 000 fra avsetningen til «Frivillighet og lokalt engasjement». Bydelen har tatt
forbehold om Byrådets bevilgning til formålet resten av perioden avtalen gjelder.
Finansiering
Som det går fram har tiltakene som blir behandlet i denne saken i hovedsak blitt finansiert med
midler fra bydelens egen tilskuddsordning for frivillig virksomhet (Ellingsruddagen, Lindeberg
kulturfestival), Områdeløft Furuset (Furusetfestivalen), og Byrådets/Groruddalssatsingens
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avsetning til frivillighet og lokalt engasjement (Alnaskolen). Etter hva vi kjenner til søker de
aktuelle tiltakene i relativt liten grad om ekstern finansiering i tillegg til midlene fra bydelen.
Unntaket er Furusetfestivalen som i 2013 fikk mer enn halvparten av inntektene fra andre
finansieringskilder som Norsk kulturråd.
Frivillighet og lokalt engasjement
Som en del av Groruddalssatsingen har det blitt satt av egne midler under Programområde 4 til
tiltak som skal:
”… gi bydelene muligheter til å jobbe målrettet og strategisk for å utvikle sin rolle som
tilrettelegger og samarbeidspartner overfor frivillig sektor. Det forventes at hvert
samarbeidsprosjekt som gis støtte skal ha en klar begrunnelse for hvordan prosjektet skal bidra til
å bygge opp under delmålet. Ved siden av å jobbe direkte for å styrke lokal frivillig aktivitet skal
midlene gi bydelene mulighet til å prøve ut nye metoder og virkemidler samt å utbygge sine
kontaktnett opp mot ulike aktører.”
Det er ikke utarbeidet retningslinjer for forvaltning av midlene, og midlene blir ikke utlyst.
Bydel Alna har i sin forvaltning av midlene prioritert tiltak som retter seg mot særlig viktige
problemstillinger for frivillig virksomhet i bydelen som utvikling av lederkompetanse og kapasitet blant ungdom, mobilisering av foreldre i frivillige tiltak for barn og unge m.m.
Alnaskolen har vært ett av prosjektene som har fått tilskudd fra avsetningen for «Frivillighet og
lokalt engasjement», sammen med bl.a. prosjekt i regi av Haugerud IF, Furuset skoles musikkorps,
Fjellhus Vel o.a.
Bydelsdirektørens vurdering
Bydel Alna har gjennom flere år vært den bydelen i Oslo som har gitt samarbeid med frivillig
sektor høyest prioritet. Det er mange bydeler som fordeler tilskudd til frivillig virksomhet, men
etter hva vi kjenner til er det ingen andre bydeler som setter av like mye som Bydel Alna har gjort
de senere år. Dette har det gjort det mulig å gi betydelige tilskudd til lokale kultur- og
frivillighetstiltak med midler fra bydelens egne rammer. Etter bydelsutvalgets budsjettvedtak for
2014 vil bydelens egen tilskuddsordning ha samme nivå som i 2014.
I tillegg har Groruddalssatsingen – og særlig Områdeløft Furuset og avsetningen til «Frivillighet
og lokalt engasjement», gjort det mulig å gå inn med ekstra innsats i utvalgte tiltak og områder.
I denne sammenheng gjelder dette særlig Alnaskolen og Furusetfestivalen, som i stor grad har
vært ivaretatt innen rammene til Områdeløft Furuset.
Det er dermed særlig tiltakene på Furuset som krever oppmerksomhet nå som områdeløftet på
Furuset er avviklet. Det arbeides med å utvikle et robust og bærekraftig konsept for Furusetfestivalen der flere samarbeidspartnere, både fra privat og offentlig sektor, er invitert til å delta.
Et mer bærekraftig konsept vil sannsynligvis også innebære løsninger som er mindre krevende
når det gjelder teknisk produksjon. Furusetfestivalen har også god erfaring med å søke
finansiering fra andre finansieringskilder.
Det er grunn til å tro at avsetningen til «Frivillighet og lokalt engasjement» vil bli redusert i 2014.
Bydelen har imidlertid med seg om lag 500 000 kr som ikke er blitt benyttet og blir overført fra
tidligere år, slik at det vil være mulig å opprettholde støtten på om lag samme nivå som i 2013 selv
om avsetningen reduseres. Tildelingsbrev fra Byrådsavdeling for Byutvikling foreligger vanligvis
først i begynnelsen av april.
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Med utgangspunkt i dette mener bydelsdirektøren at tiltakene bydelsutvalget er opptatt av i sitt
vedtak i prinsippet kan bli ivaretatt på omtrent på samme måte og på samme nivå i 2014 som i
2013. Det er større usikkerhet knyttet til hva bydelen kan bidra med fra 2015. Som det går fram
ovenfor er det få av tiltakene som blir behandlet i denne saken som får vesentlig finansiering fra
andre tilskuddsordninger enn de bydelen disponerer. Det blir dermed en oppgave for den enkelte
arrangør/søker i større grad å rette oppmerksomheten mot tilskuddsordninger som forvaltes av
andre instanser, både på kommunalt og nasjonalt nivå. Det er flere eksempler på bydelsrettede
arrangement andre steder i byen som mottar tilskudd fra Kulturetaten. Bydelsadministrasjonen
bidrar gjerne med råd og veiledning i dette.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak om diverse festivaler og Alnaskolen i 2014 tas til orientering.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

