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Søkerliste til barnehagene i Bydel Alna

Arkivsak: 201400171
Arkivkode: 323.2
Saksbehandler: Grete Næverdal
Saksgang
Oppvekst- og kulturkomiteen

Møtedato
11.02.14

Saknr
1/14

SØKERLISTE TIL BARNEHAGENE I BYDEL ALNA
Sammendrag:
Oppdatering på antall søkere til barnehageplasser i Bydel Alna.
Saksframstilling:
Søkerlista til barnehagene per 28.1.2014:
Barn født i

Med plass
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Totalt

Uten plass
11
59
61
65
37

2
235

12
29
55
84
163
170
513

totalt
23

88
116
149
200
172

748

Det forventes mange nye søkere i februar.
I hovedopptaket har følgende barn rett til barnehageplass fra august 2014:





barn uten barnehageplass per 1.mars
søker innen fristen 1.mars
søker om plass i barnehage før 1.9.
må være født før 1.9.2013

Det foretas løpende opptak hele året, når plasser blir ledige fordi barn slutter.
I hovedopptaket 2014 blir barn født i 2011 å regne som store barn og 2008-barna begynner på
skole.
622 barn født i 2008 har per januar 2014 barnehageplass i Bydel Alna. Disse plassene vil
frigjøres til de som søker fra høsten.
Opptaket i barnehagene er nå heldigitalisert. Foresatte søker plass på Barnehageportalen via
Min ID. De mottar SMS og epost med bekreftelse på mottatt og behandlet søknad.
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Tilbud om barnehageplass sendes også elektronisk på SMS og epost, med kopi til den aktuelle
barnehagen. Foresatte svarer elektronisk. Dette forenkler opptaksprosessen i tid både for
søkerne og administrasjonen.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak om søkerliste til barnehagene i Bydel Alna tas til orientering.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør
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Ellen Liljedahl
avdelingsdirektør
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Konseptskisse for nye bibliotek- og møteplassløsninger
på Furuset

Arkivsak: 201400182
Arkivkode: 821.9
Saksbehandler: Halvor Voldstad
Saksgang
Oppvekst- og kulturkomiteen
Arbeidsutvalget
Bydelsutvalget

Møtedato
11.02.14
13.02.14
27.02.14

Saknr
2/14

KONSEPTSKISSE FOR NYE BIBLIOTEK- OG MØTEPLASSLØSNINGER PÅ
FURUSET
Sammendrag:
Bydelsutvalget behandlet i sitt møte 24.05.12 sak i forbindelse med mulighetsstudien
«Fremtidens bibliotek på Furuset» (BU-sak 20/12). Bydelsutvalget sluttet seg til
bydelsdirektørens forslag om oppfølging av mulighetsstudien i samarbeid med Kulturetaten.
I samarbeid med Kulturetaten er det nå utredet konsept og romprogram med planløsninger som
viser hvordan tjenester som frivilligsentral, læringssenter, kultur- og ungdomstilbud kan
samlokaliseres med biblioteket på Furuset innenfor rammene av eksisterende bygningsmasse
(Trygve Lies plass 1 A).
Konseptskissen viser mulige løsninger der en gjennom samlokalisering, sambruk og effektiv
arealbruk utvikler et tilbud som skal være:
•

Et enda bedre, mer tilgjengelig og publikumsvennlig tilbud når det gjelder tjenester
innen bibliotek- og kulturtjenester, fritidstilbud og læring

•

En attraktiv møteplass for bydelens beboere

•

Økonomisk bærekraftig gjennom nye former for samarbeid og sambruk

•

En pådriver i framtidig stedsutvikling på Furuset innenfor rammene av områdeplan for
klimaeffektiv byutvikling på Furuset og FutureBuilt.

Konseptskissen er utarbeidet av arkitektkontoret Rodeo AS på oppdrag av Bydel Alna ved
Områdeløft Furuset og Kulturetaten, Oslo kommune. Rapporten følger saken som trykt
vedlegg.
Saksframstilling:
Til grunn for bydelens initiativ for samlokalisering av enkelte tjenester på Furuset med
Kulturetatens bibliotekvirksomhet ligger hovedsatsingsområdet «Forebygging, mestring og
ressursmobilisering» i Strategisk plan 2013 – 2016 der det legges opp til å:
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« …fremme samlokalisering av tjenester for å øke tverrfaglig samarbeid, kostnadseffektiv drift
og skape tilbud som understøtter bærekraftig byutvikling (BU-sak 15/13)».
I Bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2014 heter det bl.a.:
«Det er behov for bedre og mer effektiv organisering av lokale tjenestetilbud innenfor områder
som forebyggende helsearbeid, ungdoms- og fritidstilbud, opplysningsvirksomhet, kulturtilbud
og frivillighetsarbeid. Dette er tilbud som er tilgjengelige for og benyttes av veldig mange, som
mobiliserer frivillige og har stor betydning for lokalsamfunnene. Tilbudene er som regel ikke
lovpålagt, og har effektiviseringspotensial særlig når det gjelder innsatsfaktorer som lokaler.
…
Det er derfor behov for å utvikle bydelens arealpolitikk på en måte som kan bidra til mer
effektiv tjenesteproduksjon og bærekraftig byutvikling. Sambruk og samarbeid på tvers av
forvaltningsnivåer, sektorer og enheter, mer systematisk samarbeid med private aktører,
frivillig sektor og aktiv medvirkning fra brukere og publikum for øvrig vil være viktige
virkemidler. Dette vil være en forutsetning for å kunne opprettholde bærekraftig tilbud og
likeverdige tjenester gitt forventet budsjettsituasjon de nærmeste årene.»
Bydel Alna og Kulturetaten ved Deichmanske bibliotek filial Furuset har i flere år samarbeidet
om ulike tiltak som har bidratt til å styrke biblioteket som møteplass m.m.. Furuset har siden
2007 vært satsingsområde for Bydel Alnas arbeid med områdeløft som del av
Groruddalssatsingen. Med om lag 150 000 besøk pr. år er Deichmanske bibliotek filial Furuset
ett av de viktigste møtestedene på Furuset, og en viktig samarbeidspart for Bydel Alna.
Ideene som ligger til grunn for samarbeidet har hentet inspirasjon fra nyere bibliotekløsninger
der sambruk, samlokalisering av tjenester og beboermedvirkning gir viktige premisser for
virksomheten.
Forslag til konsept, program og planløsninger
Rodeo arkitekter har på oppdrag fra Bydel Alna og Kulturetaten utarbeidet rapport med forslag
til konsept, romprogram og planløsninger innenfor rammene av eksisterende bygg i Furuset
senter (Trygve Lies plass 1 A). Arbeidet med rapporten har bl.a. omfattet intervjuer, samtaler
og workshops med ansatte i og brukere av biblioteket, frivilligsentralen, læringssenteret i
Gransdalen 29 og ungdomstilbudene på Furuset. Rapporten gir forslag og viser hva som kan
være mulig å få til, men det er viktig å understreke at det fortsatt skal arbeides med å finne de
beste løsningene. Dette skal gjøres i samarbeid med brukere, ansatte, eier og andre
samarbeidsparter.
Det er foretatt en grundig gjennomgang av eksisterende tilbud i lokaler som
kommunen/bydelen leier på Furuset, og som prosjektet har funnet egnet for samlokalisering.
Ungdomslokalet på Furuset senter, frivilligsentralen, biblioteket og læringssenteret i
Gransdalen 29 inngår i denne. Gjennomgangen illustrer rombehov og utnyttelse av leiearealer,
muligheter for sambruk, arealeffektivisering og andre effekter ved samlokalisering. Furuset
seniorsenter har deltatt i kartleggingen men vil ikke bli vurdert som del av dette konseptet
videre. Imidlertid har biblioteket mange eldre brukere også i dag, og det er viktig at tilbudene
kan utfylle hverandre på en god måte.
Et viktig funn er at lokalene som benyttes i dag i stor grad består av fellesarealer og generelle
aktivitetsrom. Prosjektet foreslår derfor en «pool» av generelle rom som kan deles og benyttes
av alle aktører. Biblioteket (1. etasje) blir i hovedsak videreført som i dag men får tilgang til
større arealer for møte- og undervisningstilbud. Det blir lagt opp til bedre fysisk tilgjengelighet
med to tydelige inngangspartier og en ny trapp som sikrer god forbindelse mellom de to
etasjene. Det er også lagt vekt på å finne gode løsninger når det gjelder lesesalsplasser og
grupperom for å legge til rette for selvstudier. Bydelens møte- og kursvirksomhet vil også
finne sted i de aktuelle lokalene.
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For å ta vare på og styrke kvaliteter ved enkelte av tilbudene er det funnet løsninger for
spesialfunksjoner som lydstudio, spillrom, utstillingsarealer m.m. Bydelsdirektøren mener det
vil være fornuftig å vurdere enkelte av forslagene i rapporten nærmere.
Bedre, mer robuste og tilgjengelige tjenester
I tillegg til bibliotektilbudet på Furuset – som er en av 15 bibliotekfilialer drevet Kulturetaten,
har Bydel Alna gjennom årene utviklet ulike møteplasser og lavterskeltilbud som fritidstilbud
til ungdom, frivillighetssentral, læringssenter m.m. Disse virksomhetene blir brukt aktivt av
mange beboere, og er svært viktig for forebygging, læring, integrering og tilhørighet til
lokalsamfunnet. Imidlertid er disse virksomhetene i liten grad blitt sett i sammenheng med
hverandre, og de er svært sårbare for endringer i økonomiske rammer.
Bydel Alna og Kulturetaten leier i dag lokaler som til sammen utgjør 2 328 m2 til bibliotek,
frivilligsentral, læringssenter og ungdomstiltak på Furuset I rapporten blir det vist hvordan
disse virksomhetenes behov kan bli ivaretatt med et areal på 1 495 m2 ved å legge opp til
sambruksløsninger. Dette innebærer en betydelig arealeffektivisering.
Selv om enkelte av lokalene som blir benyttet i dag har relativt lav husleie, innebærer
sambruksløsninger bedre ressursbruk samtidig som tilbudenes kvalitet og tilgjengelighet økes.
Bydel Alna har gjennom flere år arbeidet med omfattende omstillingsprosesser for å tilpasse
virksomheten til de økonomiske rammene som blir tildelt, og har så langt klart å unngå at tilbud
blir nedlagt. Vi ser allikevel at møteplasser, forebyggende arbeid og såkalte lavterskeltilbud
blir mer og mer sårbare, med mindre personalressurser, kortere åpningstider og generelt
dårligere og mindre tilgjengelig tilbud.
Med konseptet som er beskrevet ønsker vi å effektivisere ressursbruken gjennom
samlokalisering og sambruk framfor reduksjon i personalressurser, åpningstider m.m.
Samlokalisering av tjenester gir mulighet for bedre og mer fleksibel bruk av personale,
tverrfaglig samarbeid og utveksling av kompetanse, lengre åpningstider og et bedre og mer
interessant tilbud til publikum.
For flere av virksomhetene som blir omtalt i rapporten innebærer forslaget dessuten vesentlig
mer tilgjengelig beliggenhet for publikum, mulighet for mer langsiktige leieavtaler og bedre
kvalitet på lokaler enn i dag.
Mestring og ressursmobilisering
Bydel Alna, og ikke minst Furusetområdet, er en del av Oslo med relativt store utfordringer når
det gjelder levekår og integrering. «Fremtidens bibliotek på Furuset» vil være en unik
plattform for deltakelse, læring og mestring som er tilgjengelig også for de som ikke er aktive i
arbeid, utdanning eller andre former for samfunnsdeltakelse. Tilbudene som vil inngå i den nye
virksomheten omfatter læring, informasjonsformidling, kulturformidling, muligheter for
egenaktiviteter, lekselesing osv. i tillegg til å være en sentral møteplass i Bydel Alna.
Virksomheten vil legge vekt på å utvikle nye strategier for inkludering og involvering av
aktører i frivillig sektor. Lokalene Områdeløft Furuset har benyttet på baksiden av Furuset
senter i perioden 2011-2014 har vært tilgjengelig for møter og kulturarrangement i regi av
frivillige, og har synliggjort et viktig og svært aktivt organisasjonsliv i minoritetsmiljøene. I
2013 ble det gjennomført om lag 350 arrangement i disse lokalene i tillegg til bydelen/
områdeløftets egen virksomhet. Med bedre tilrettelegging for møter, kurs og annen frivillig
virksomhet vil også forutsetningene for bydelens samarbeid med frivillige aktører bli styrket.
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Kostnader og finansiering
Med utgangspunkt i planløsningene som er foreslått er det utarbeidet et kostnadsoverslag som
viser et investeringsbehov på om lag 12- 15 mill.kr. inkl.mva. Det er grunn til å understreke at
dette er et foreløpig anslag, og basert på løsninger som på ingen måte er vedtatt.
Bydel Alna forutsetter at gårdeier vil stå som ansvarlig for planlegging og gjennomføring av
investeringer med utgangspunkt i program definert av Kulturetaten og Bydel Alna som
leietakere. Det er god dialog med eier om dette og eier gjør nå sine vurderinger av konseptet.
For å sikre bærekraften i prosjektet kan det bli nødvendig at prosjektet blir delfinansiert med
tilskudd. Kulturetaten og Bydel Alna vil utarbeide tegninger og annet nødvendig grunnlag for
å søke om forhåndsgodkjenning av planene for tilskuddsordningen for lokale kulturhus.
Veiledende tilskuddsramme for denne type lokaler er 1/3 av byggekostnadene inntil kr. 5 mill.
Tilskudd fra denne ordningen forutsetter imidlertid at lokalene sikres for kulturformål i
forholdsvis lang tid og Bydelsdirektøren vil se dette opp mot en kortere ordinær leieavtale.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Bydelsutvalget tar konseptskissen for nye biblioteks- og møteplassløsninger på Furuset til
orientering og ber Bydelsdirektøren om å videreføre samarbeidet med Kulturetaten ved å:
•

Legge til rette for flytting av virksomheter som Furuset frivilligsentral, Læringssenteret
i Gransdalen 29 og deler av ungdomstiltakene på Furuset til Furuset senter, som del av
konseptet for fremtidige bibliotek- og møteplassløsninger. Arbeidet skal omfatte
utredning av organisasjonsmodell samt driftsfølgevirkninger ved samlokalisering og
baseres på aktiv medvirkning fra brukere og medarbeidere.

•

Utrede behov og muligheter for framtidig leieavtale med gårdeier som omfatter
ombygging av lokaler i Trygve Lies plass 1 A.

•

Utarbeide nødvendig grunnlagsmateriale for forhåndsgodkjenning av prosjektet i
henhold til retningslinjer for tilskudd til kulturhus..

•

Fornye samarbeidsavtale med Kulturetaten basert på premissene ovenfor.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør
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Trygghetsprogram for unge som har vært utsatt for
kriminalitet i Bydel Alna - pilot

Arkivsak: 201400202
Arkivkode: 329
Saksbehandler: Eivind Fivelsdal
Saksgang
Alna Ungdomsråd
Oppvekst- og kulturkomiteen
Bydelsutvalget

Møtedato
10.02.14
11.02.14
27.02.14

Saknr
3/14

TRYGGHETSPROGRAM FOR UNGE SOM HAR VÆRT UTSATT FOR
KRIMINALITET I BYDEL ALNA - PILOT
Sammendrag:
Med bakgrunn i Justis- og beredskapsdepartementets Handlingsplan for forebygging av
kriminalitet 2013-2016 og SaLTo Handlingsprogram 2014-2017 foreslår bydelsdirektøren at
det i samarbeid med Stovner politistasjon opprettes et trygghetsprogram for unge som har vært
utsatt for kriminalitet i Bydel Alna.
Bakgrunn
SaLTo er en samarbeidsmodell mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt om kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge. Gjennom modellen blir ressursene i det
kriminalitetsforebyggende arbeidet samordnet. SaLTo-modellen er blant annet forankret i
bystyremelding 2/2010: Ung i Oslo, Kommuneplan 2008: Oslo mot 2025, bystyremelding nr.
2/2007: Trygg By – kriminalitetsforebygging i Oslo, byrådssak 1012/2006: Etablering av SLTmodellen og politiets virksomhetsplaner.
Politirådet i Oslo er styringsgruppe for SaLTo. Politirådet ledes av byrådslederen med
politimesteren som nestleder. Politirådet består for øvrig av byråd for helse og sosiale tjenester,
byråd for miljø og samferdsel, byråd for kultur og næring, byrådssekretær ved byrådslederens
kontor, visepolitimestre og kommunikasjonssjef i politiet og representanter for kommunens
administrative toppledelse i byrådsavdelingene. Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester er
sekretariat for Politirådet.
Saksfremstilling
Forebygging av kriminalitet er en sentral samfunnsoppgave. Redusert kriminalitet sparer
samfunnet for store økonomiske kostnader og betydelige menneskelige lidelser. Satsing på
forebygging er således en investering i en bedre fremtid.
Unge som er ofre for, eller vitne til kriminalitet, vil ofte oppleve frykt og utrygghet. Det samme
gjelder foreldre og foresatte. Enkelte kriminelle handlinger er av en slik art at de er særlig egnet
til å skape frykt, f.eks. ran, vold, trusler og seksuelle overgrep. Det er viktig at samfunnet møter
kriminalitetsofre på en god og tillitsvekkende måte, samt at man har tilstrekkelig kunnskap om
aktører i hjelpeapparatet som bør involveres. Justis- og beredskapsdepartementet har som tiltak
nr. 12 i regjeringens Handlingsplan for forebygging av kriminalitet 2013-2016, derfor tatt
initiativ til å utrede og etablere en bedre modell for politiets rolle i oppfølgingen av unge ofre
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for kriminalitet. Politirådet i Oslo godkjente 19. desember 2013 SaLTo Handlingsprogram
2014-2017, der følgende tiltak følger opp regjeringens handlingsplan:
Tiltak 17: Trygghetsprogram – unge ofre for kriminalitet
Trygghetsprogrammet ved Manglerud politistasjon har vært i gang siden 2008 i
samarbeid med bydelene i stasjonskretsen. Programmet består av samtaler og tilbud om
en trygghetsguide, som kan være fra politiet, bydel, skole m.m. Det skal iverksettes en
pilot i Oslo hvor alle politistasjonene innfører Trygghetsprogrammet, jf tiltak 12 i
Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013)
Ansvar for utføring: Politistasjonene og bydelene
Forankring i dokumenter: Justis- og beredskapsdepartementet: Handlingsplan for
forebygging av kriminalitet (2013) og Bystyremelding nr. 2/2007: Trygg By –
kriminalitetsforebygging i Oslo og Oslo politidistrikt (2012): Tiltaksplan for
forebygging og bekjempelse av voldtekt.
Kriminalitet er i enkelte tilfeller knyttet til konflikter i ungdomsmiljøer. I slike situasjoner er det
viktig å forebygge at personer som er offer for en kriminell handling, senere blir gjerningsperson –
for eksempel ved å begynne å bære kniv for å beskytte seg.
Man ønsker videre å forebygge at offeret søker beskyttelse i kriminelle ungdomsgjenger, og man
ønsker å forebygge at offeret begynner å ruse seg som selvmedisinering etter en traumatisk
opplevelse. Å hindre ”viktimisering” er en tredje årsak. Viktimisering defineres som forholdet
mellom å ha vært utsatt for et lovbrudd, og sannsynligheten for å bli utsatt for samme type lovbrudd
på nytt. Forskning har konstatert at det ikke bare er en liten gruppe kriminelle som står for et stort
antall lovbrudd, men det finnes også en liten gruppe offer som rammes av et stort antall lovbrudd.
I det forebyggende arbeidet som drives i offentlig regi med hensyn til barne- og
ungdomskriminalitet, både fra politi, kommunale og andre statlige tjenester, har fokus historisk sett
i hovedsak vært rettet mot gjerningspersoner og mulige gjerningspersoner. Vi har ordninger med
voldsalarm, voldsoffererstatning og ulike krisesentre. Trygghetsprogram er et av de første tiltakene
for barn og unge, som systematisk tar offerets situasjon på alvor.
Hva er Trygghetsprogram?
Trygghetsprogram er en form for oppfølging av unge ofre for kriminalitet som starter med at
politiet henter ut statistikk over fornærmede under 18 år i en krets. Til denne statistikken legges det
til informasjon om ungdom som føler seg utrygge i saker som ikke er anmeldt.
Programmet brukes ikke i familieforhold (den type saker har en egen ordning). Det er utryggheten i
det offentlige rom Trygghetsprogram retter seg mot. I saker som politiet vurderer er egnet for
programmet tilbys det oppfølging. Egnede saker kan være ran, vold, trusler, seksuelle overgrep og
mobbing etc. Tilbud om oppfølging kan gis til fornærmede, og/eller vitner. Det ligger i sakens natur
at jo raskere en fornærmet får tilbud om hjelp, desto større vil forebyggingseffekten være. Politiet
tar kontakt med foresatte og vurderer hvilke tiltak som er aktuelt i hver enkelt sak.
Tilbudet består av to tiltak: En Trygghetssamtale (TS) og en Trygghetsguide (TG).
En trygghetssamtale, er en samtale på politistasjonen, eventuelt med en trygghetsguide til stede. I
samtalen snakker man om situasjonen, det gis råd og veiledning om hva man selv og familien kan
gjøre, samt mulige tiltak politiet kan bistå med.
En trygghetsguide er en ansatt i politiet, eller kommunen som gir råd og veiledning for å øke
tryggheten i det offentlige rom og bedre sikkerheten for en som har vært utsatt for kriminalitet.
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Fra politiet en polititjenesteperson, fra bydelen – eller skolen en utekontakt, helsesøster,
klubbarbeider, miljøarbeider i skolen osv. Fra kommunal sektor dreier det seg i hovedsak om en
person som allerede gjennom sitt virke har en god relasjon til den som har vært utsatt for
kriminalitet.
Trygghetsguiden kan henvise videre ved behov, holde kontakt med etterforsker. Kontakten avsluttes
når behovet ikke lenger finnes. Trygghetsguiden fører en logg. Arbeidet utføres innenfor normal
arbeidstid, og skiller seg ikke vesentlig fra annet forebyggende arbeid.
Ansvar for ordningen deles mellom politiet og bydelen på følgende måte:
Politiet har ansvar for:
 Politiet henter ut og vurderer egnede saker fra egen ukentlig statistikk og rekrutterer
Trygghetsguider i egen organisasjon, samt besørger intern informasjon om
trygghetsoppfølging m.v.
 Politiet tar kontakt med foresatte for å informere om tilbudet, samt finner egnet
trygghetsguide.
 Politiet fører statistikk og følger opp trygghetsguider etter behov.
Bydel har ansvar for:
 At det finnes en lokal koordinator i bydel.
 Lokal koordinator i bydel informerer internt om trygghetsoppfølgingen og rekrutterer lokale
trygghetsguider.
 Mottar informasjon fra ansatte og nettverk om ungdom som trenger oppfølging i saker som
ikke er anmeldt. Denne type saker behandles i tråd med gjeldende regler for taushetsplikt og
samtykke. Saker kan drøftes anonymt med politiførstebetjent.
 Lokal koordinator i bydel fører egen statistikk og følger opp lokale trygghetsguider ved
behov.
Trygghetsprogrammet vil følges måndelig gjennom felles koordineringsmøter (SaLTo Alna).
Etter en samlet vurdering mener bydelsdirektøren at Trygghetsprogram bør prøves ut i Bydel Alna.
Tiltaket krever lite ressurser og kan øke tilliten mellom bydelens unge og politiet. Dette kan i sin tur
gi en reduksjon av mørketall i kriminalstatistikken, i tillegg til at det kan medføre redusert
kriminalitet. Tiltaket tar mål av seg å øke trygghetsfølelsen hos unge ofre for kriminalitet og deres
familier.
Bydelsdirektøren foreslår at Bydel Alna i samarbeid med Stovner politistasjon etablerer
Trygghetsprogram for Bydel Alna som et pilotprosjekt slik det er beskrevet i saken. Erfaringene
samles og gjøres tilgjengelig for Justis- og beredskapsdepartementet via politiet. Ordingen evalueres
årlig i forbindelse med ordinær årsrapportering.
Bydelsdirektøren foreslår at rollen som lokal koordinator for Trygghetsprogram legges til bydelens
SLT-koordinator (SaLTo).
Økonomi
Pilotprosjektet gjennomføres innenfor ordinært driftsbudsjett og driftsrammer.
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak
1. Bydelsdirektøren foreslår at Bydel Alna i samarbeid med Stovner politistasjon etablerer
Trygghetsprogram for Bydel Alna som et pilotprosjekt slik det er beskrevet i saken.
Erfaringene samles og gjøres tilgjengelig for Justis- og beredskapsdepartementet via politiet.
Ordingen evalueres årlig i forbindelse med ordinær årsrapportering.
2. Bydelsdirektøren foreslår at rollen som lokal koordinator for Trygghetsprogram legges til
bydelens SLT-koordinator (SaLTo).

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør
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TILSKUDD TIL FRIVILLIGHET OG LOKALT ENGASJEMENT; FESTIVALER,
ALNASKOLEN M.M.

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 mned 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 senter, Bo Vel Furuset, Furusetambassadørene m.m. Mat har vært en viktig del av

11

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-,
Ulven- og 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 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
avsetning til frivillighet og lokalt engasjement (Alnaskolen). Etter hva vi kjenner til søker de
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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.
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
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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
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