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Saker til behandling 

6/14 Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13. februar 

2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00018-3 

Arkivkode.  027.9  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 03.04.2014 6/14 

 

 

Saksframstilling: 
Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13. februar 2014 til godkjenning 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen godkjenner protokollen fra møte 13. februar 2014. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 
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7/14 Frivillighetsmidler 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00156-33 

Arkivkode.  125.0  

Saksbehandler Jeannette Wold 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 03.04.2014 7/14 

2 Bydelsutvalget 10.04.2014 60/14 

 

 

Saksframstilling:  
I bydelens budsjett for 2014 er det avsatt inntil kr.100.000 til frivillig aktivitet. 

Frivillighetsmidler for 2014 ble utlyst i Ullern avis/ Akersposten 20.02.2014, samt på 

bydelens nettsider, med søknadsfrist 01.03.2014. Tildelingskriterier sto referert, og det ble 

opplyst at søknaden skulle fremmes på standard skjema.  

Ved søknadsfristens utløp var det innkommet 16 søknader med en samlet søknadssum på 

 kr. 295 800  

En av søknadene var fra Maridalsspillet, som tilhører bydel Nordre Aker og marka, og er 

oversendt Nordmarken vel, som fordeler Nordmarksmidlene 

 

De 14 gjenstående søknadene fordeler seg slik:  

 

1. Vestre Aker eldreråd. Bydelsarrangement i forbindelse med FNs Internasjonale 

eldredag. 

Søknadssum: Kr. 45.000 

 

2. Lystharmonikerne. Konserter på Hovseter sykehjem 

Søknadssum: Kr. 7.000 

 

3. Ris vel. Oppretting av Dagalistubben  

Søknadssum: Kr. 50.000 

 

4. Jakub Jarebica. Internasjonalt treff 

Søknadssum: Kr. 3.500 

 

5. Holmenkollens vel. Vedlikehold av stier 

Søknadssum: Kr. 12.000 

 

6. Holmenkollens vel. Bokutgivelse 

Søknadssum: Kr. 20.000 

 

7. Røa menighet. Forskjønnelse av kirkeparken 

Søknadssum: Kr. 10.000 

 

8. Røa menighet. Røa musikkfestuker 

Søknadssum: Kr. 25.000 
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9. Beboere ved Smestadparken. Dugnad 

Søknadssum: Kr. 800 

 

10. Hovseter fritidsklubb. Hovseterdagen 

Søknadssum: Kr. 24.000 

 

11. Cantus Cordi. Konsert i Røa kirke 

Søknadssum: Kr. 10.000 

 

12. Sørkedalen Historielag. Temamøter 

Søknadssum: Kr. 4.500 

 

13. Maridalsspillet. Oppgradering av spillplass 

Søknadssum: Kr. 50.000 

 

14. Oslo Nord vest revmatikerforening. Turer, bassengtrening, temamøter, teaterkveld 

Søknadssum: Kr. 20.000 

 

15. Oslo Røde kors besøkstjeneste. Besøkstjeneste 

Søknadssum: Kr. 10.000 

 

16. Åsen Blåsen. Veterankorpskonsert 2014 

Søknadssum: Kr.4.000 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsdirektøren foreslår fordelt kr. 100.000 som følger:  

 

1. Søknad om støtte til Vestre Aker eldreråd,  innvilges med kr.9.000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

Det innvilges midler til leie av lokale og invitasjoner. Mat og drikke må belastes den 

enkelte 

 

 

 

2. Søknad om støtte til Lystharmonikerne avslås  

Begrunnelse: Pga mange andre søknader ble tiltaket ikke prioritert i år. 

Lystharmonikerne er bevilget midler til samme tiltak de fire foregående år.  

 

3. Søknad om støtte til Ris Vel., Oppretting av sti avslås  

Begrunnelse: Pga mange andre søkere ble søknaden ikke prioritert i år, da velet har fått 

støtte til oppretting av annen sti i 2013. 

 

4. Søknad om støtte til Jakub Jarebica, innvilges med kr.3.500  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

5. Søknad om støtte til Holmenkollen vel, oppretting av stier innvilges med kr.10.000 

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 

 

6. Søknad om støtte til Holmenkollen vel, Bokutgivelse, innvilges med kr.10.000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 
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7. Søknad om støtte til Røa menighet, Forskjønnelse av kirkeparken, innvilges med kr.7.000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

8. Søknad om støtte til Røa menighet, Røa musikkfestuker, innvilges med kr.20.000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

9. Søknad om støtte til Hovseter fritidsklubb, Hovseterdagen, innvilges med kr.16.000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

Det henstilles også til å søke ungdomsrådet til for eksempel. Hoppeslott, ansiktsmaling og 

scene 

 

10. Søknad om støtte til Smestadparken, Dugnad, innvilges med kr.800  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 

 

11. Søknad om støtte til Røa kirke, Konsert, innvilges med kr.10.000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

12. Søknad om støtte til Maridalsspillet, avslås 

Begrunnelse: Tiltaket tilhører ikke bydel Vestre Aker. Søknaden er videresendt 

Nordmarken vel for fordeling fra Nordmarksmidlene 

 

13. Søknad om støtte til Sørkedalen historielag,  innvilges med kr.4.500  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

14. Søknad om støtte til Revmatikerforbundet, avslås.  

Begrunnelse: Temakvelder, bassengtrening og foredragsholdere  bør falle inn under 

ordinær drift av organisasjonen. Reiser og teaterbesøk bør belastes det enkelte medlem.  

 

15. Søknad om støtte til Oslo Røde kors besøkstjeneste , innvilges med kr 9.000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

16. Søknad om støtte til Åsen Blåsen  avslås  

Begrunnelse: Søknaden innkommet etter søknadsfristen. pga mange andre søknader ble 

tiltaket ikke tatt med til vurdering. Åsen Blåsen er bevilget midler til samme tiltak flere ganger 

tidligere. 

 

Jan O. Nytveit 

bydelsdirektør 

 

 

Vedlegg:  

1. Vestre Aker eldreråd. Bydelsarrangement i forbindelse med FNs Internasjonale 

eldredag. 

Søknadssum: Kr. 45.000 

 

2. Lystharmonikerne. Konserter på Hovseter sykehjem 

Søknadssum: Kr. 7.000 

 

3. Ris vel. Oppretting av Dagalistubben  

Søknadssum: Kr. 50.000 
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4. Jakub Jarebica. Internasjonalt treff 

Søknadssum: Kr. 3.500 

 

5. Holmenkollens vel. Vedlikehold av stier 

Søknadssum: Kr. 12.000 

 

6. Holmenkollens vel. Bokutgivelse 

Søknadssum: Kr. 20.000 

 

7. Røa menighet. Forskjønnelse av kirkeparken 

Søknadssum: Kr. 10.000 

 

8. Røa menighet. Røa musikkfestuker 

Søknadssum: Kr. 25.000 

 

9. Beboere ved Smestadparken. Dugnad 

Søknadssum: Kr. 800 

 

10. Hovseter fritidsklubb. Hovseterdagen 

Søknadssum: Kr. 24.000 

 

11. Cantus Cordi. Konsert i Røa kirke 

Søknadssum: Kr. 10.000 

 

12. Sørkedalen Historielag. Temamøter 

Søknadssum: Kr. 4.500 

 

13. Maridalsspillet. Oppgradering av spillplass 

Søknadssum: Kr. 50.000 

 

14. Oslo Nord vest revmatikerforening. Turer, bassengtrening, temamøter, teaterkveld 

Søknadssum: Kr. 20.000 

 

15. Oslo Røde kors besøkstjeneste. Besøkstjeneste 

Søknadssum: Kr. 10.000 

 

16. Åsen Blåsen. Veterankorpskonsert 2014 

Søknadssum: Kr.4.000 
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8/14 Status barnehager Bydel Vestre Aker 

 
Arkivsak-dok. 13/00946-13 

Arkivkode.  323.0  

Saksbehandler Edith Aars 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 03.04.2014 8/14 

2 Bydelsutvalget 10.04.2014 61/14 

 

 

STATUS BARNEHAGER BYDEL VESTRE AKER 

Hovedopptaket er i full gang, og erfaringene er at det nye opptakssystemet er tids- og 

arbeidsbesparende. Det er rapportert inn 714 (438‹3 år, 276›3år) ledige plasser fra 01.08. 

Det er tre runder med opptak, og utsendelse av tilbudsbrev er ca 01.04, 01.05 og 01.06. 

 

Kapasitet pr. 01.03 Antall barn i barnehage Ledige plasser  

Private barnehager 1602 0 

Kommunale barnehager 1322 0 

Totalt 2924 0 

Venteliste pr. 31.03  1-2 år 3-5 år 

Barn uten plass  ca. 90 Ca 10 

Etablering/avvikling Antall plasser dato 

Grimelund fam.bhg, avd 

Grimelund 

-8  Juli 2014 

«Dr. Holmsvei» +  ?? Vår 2014 

Jarbakken (gml. Røa senter) + 54 * August 2014 

Holmenveien/Ekelyveien + 234* Høst 2015 

* plasser omregnet til storbarnsekvivalenter 

 

Jarbakken barnehage overtas av bydelen 28.03, og fylles i den forbindelse opp til 5 

avdelinger, ca 12 plasser. Det har vært noe redusert drift i de midlertidige lokalene i 

Hovseterveien 20 grunnet manglende areal.  

Bydelen har valgt å vente med oppstart av de tre nye avdelingene til august for ikke å havne i 

den situasjonen at ansatte fra Grindbakken og Rønningen søkte seg over til Jarbakken fra 

01.04, med de konsekvenser det ville gitt for de to barnehagene. 

 

Holmenveien/Ekelyveien er ytterligere forsinket. En konsekvens av den lange KS2 

behandlingen er at entreprenør må remobilisere egen prosjektorganisasjon og ny 

produksjonstid på modulene må avtales med fabrikk. Antatt ny ferdigstilles er 2. kvartal 2015. 

 

Kongeørnen barnehage, Dr. Holmsvei 3. Barnehagen skal godkjennes etter følgende lovverk; 

«Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole mv» og «Lov om barnehager med 

forskrifter». Det har vært en omfattende korrespondanse med eier og det er gjennomført flere 

befaringer. Godkjenningene er i prosess, endelig dato for oppstart er ikke avklart. 
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Når det gjelder Frognerseterveien 63 så er eierforholdet mot sivilforsvaret nå løst og tomten er 

overført til EBY. I følge byrådsavdelingen (KOU) så blir festetomten tidligst lyst ut høsten 

2014. 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar status barnehager til orientering. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 
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9/14 Høring - Forslag til endring av forskrift om tildeling av kommunal 

bolig 

 
Arkivsak-dok. 14/00148-3 

Arkivkode.  175  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 03.04.2014 9/14 

2 Bydelsutvalget 10.04.2014 62/14 

 

 

Saksframstilling: 
Bystyrets helse- og sosialkomite behandlet i møte 22.1.2014 privat forslag fra Tone Tellevik 

Dahl (A) datert 2.9.2013 – Endring av forskrift for tildeling av kommunal bolig § 11:  

I saker hvor søker har forsørgeransvar skal barnets beste legges til grunn. 

 

Komiteen har også bedt om høringsuttalelse på to forslag fra Høyre og Venstre: 

1. Byrådet legger inn ”barns-beste-vurderingen” inn i instruks til ”forskrift om tildeling 

av kommunal bolig” knyttet til § 11. 

2. Byrådet legger inn ”vold i nære relasjoner vurderingen” inn i instruks til ”forskrift om 

tildeling av kommunal bolig” knyttet til § 11. 

 

Bydel Vestre Aker har avgitt følgende høringsuttalelse: 

 

Som utgangspunkt er det ikke urimelig å ta hensyn til barnas situasjon og/eller vold i nære 

relasjoner ved vurderinger i alle ledd av en søknadsprosess om kommunal bolig. Barns 

situasjon vektlegges så langt det er mulig allerede i dag, da søkerens totale situasjon og behov 

vurderes ved søknad om kommunal bolig.  

 

Bydel Vestre Aker disponerer få kommunale boliger og det er en utfordring at de fleste 

kommunale boligene er geografisk lokalisert i et område. Antallet boliger er 234 som er en 

blanding av små og store leiligheter.  

Barnefamiliene blir prioritert til de større leilighetene, mens de mindre leilighetene blir  tildelt 

enslige. Enslige søkere som får innvilget kommunal bolig, tilhører i stor grad de kategoriene 

som instruksen til forskriften sier at skal prioriteres. Den største utfordringen når det gjelder 

bosetting av barnefamilier i kommunale boliger er derfor selve sammensetningen av den 

kommunale boligmassen. I Bydel Vestre Aker er over halvparten av boligmassen 3-roms 

leiligheter eller større leiligheter. Det er ut fra søkermassen behov for flere mindre leiligheter.  

 

Med boliger i hovedsak i et område vil dette kunne være et belastende miljø, og det vil da 

kunne oppstå situasjoner hvor det må vurderes hva som er barns beste når valget i realiteten 

står mellom bolig i et belastet boområde og ingen fast bolig.  

 

Med gjeldende forskrift for tildeling av kommunal bolig tas det allerede hensyn til 

sammensetningen i beboermassen når det gjelder barnefamilier, så langt dette er mulig.  

Vår vurdering er at gjeldende regelverk gir god anledning til å ta hensyn til «barns beste», i 

tråd med barnekonvensjonen, som allerede har lovstatus i norsk lovverk.   
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Bydel Vestre Aker anbefaler at ”vold i nære relasjoner- vurdering” skal tas inn i instruksen til 

forskriften. Dette bør imidlertid tas inn som en gruppe som skal prioriteres inn i kommunale 

boliger i instruksen til forskrifts § 8.  

 

Rutinene for tildeling av kommunale boliger i Oslo kommune (rundskriv 19/2007) bør 

imidlertid vurderes, da muligheten for å tildele alternativ bolig til voldsutsatte er begrenset. 

Bydelene kan innenfor dagens regelverk kun tildele boliger innenfor egne grenser og dette 

kan føre til en uønsket geografisk nærhet til voldsutøver. Dette vil være spesielt utfordrende 

med få kommunale boliger og de fleste konsentrert til en meget lite geografisk området.  

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg støtter bydelens uttalelse til høring - forslag til endring av forskrift 

om tildeling av kommunal bolig  

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra EST av 04.02.2014 
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10/14 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 31. mars 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00063-3 

Arkivkode.  027.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 03.04.2014 10/14 

 

 

Saksframstilling: 
Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 31. mars 2014 sendes på e-post til komiteens medlemmer 

så snart det foreligger. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen tar protokollen fra Ungdomsrådets møte 31. mars 2014 til 

orientering. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Protokoll fra Ungdomsrådets møte 31.03.2014 

 

 
 

 

  



 

 13  

11/14 Informasjonssaker til Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 

03.04.2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00323-1 

Arkivkode.  026.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 03.04.2014 11/14 

 

 

Saksframstilling: 
Følgende informasjonssaker vedlegges: 

 

1. Kopi av brev fra Røa Centrum AS av 10.03.2014 vedrørende Endring av adresse. 

2. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for kultur og næring av 20.03.2014 vedrørende 

Vedtak om navnsetting av veier mv. i Sørkedalen. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
1. Kopi av brev fra Røa Centrum AS av 10.03.2014 vedrørende Endring av adresse. 

2. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for kultur og næring av 20.03.2014 vedrørende 

Vedtak om navnsetting av veier mv. i Sørkedalen. 

 

Tas til orientering. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

1. Kopi av brev fra Røa Centrum AS av 10.03.2014 

 

2. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for kultur og næring av 20.03.2014  
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Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


SØKNADSSKJEMA


BYDEL VESTRE AKER


TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangør: Hovseter Fritidsklubb, Vestre Aker Uteteam, SaLTo, Hovstua


Sokers navn: Hovseter Fritidsklubb / Enhet for forebyggende barn ou unge  


Svaradresse/-poststed:


lovseter Fritidsklubb, PB 58 Hovseter 0705 OSLO  Telefon: 23 47 60 8 I  


Kontaktperson: Sofie Widdal 	 Telefon: 95 29 54 13


Tittel på tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet som det søkes midler til:


Hovseterdagen 2014 



Soknadsbelop: Kr 24 000,-


Målgruppe(r):


Alle som bor på Hovseter ou resten av bydelen


Målsetting med tiltaket/arrangementet/aktisiteten/prosjektet:


Først og fremst skal dagen være et morsomt og hyggclig treffpunkt for folk i alle aldre i bydel
Vestre Aker. Det skal være aktiviteter for barna og underholdning for unge og voksne.
Vi ønskcr å gi de som bor i lokalmiljoet en mulighet til å vise frem seg og sin kultur•interesse,
gjennom matlaging, kulturinnslag, positivt samvær osv. Vi håper at dagen skal være med å
gjøre mennesker på tvers av sosial tilhorighet kjent med og sette pris på hverandres kultur. Vi







håper igjen dette kan bidra til å bygge opp omdømmet til Hovseter og ajore Hovseter Ton, til
et trygt og trivelig sted (jfr. bydelens planarbeid).


Beskriv else a‘ tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:


Hovseterdagen hadde i fjor ca 300 besøkende, og kjempestemning. Været var strålende, noc
som selvfølgelig hjalp. Frivillig ungdom hadde ansiktsmaling på torget, noe som var
kjempepopulært. Internasjonal mat var som alltid populært. Maten blir laget av friil1ige fra
lokalmiljøet, og det er frivillig ungdom som selger det for en billig penge (dekker inn litt av
matutgiftene). Hovseter bordtennisklubb var til stede og inviterte til spill. På scenen sto
artister bl.a. fra UKM og vi hadde med oss dansere på plassen. Alle stiller frivillig. På
Hovstua Frivillighetssentral er det åpen kafé mcd kulturinnslag som diktlesning og trekkspill.


tillegg stiller bydelens uteteam med konkurranser, og fritidsklubben med hoppeslott og
bungy basket. Hovseter Mck. og Prep.. som er et sykkelverksted hvor ungdom får
arbeidstrening, hadde sykkelreparatører på plass ou avsluttet med sykkelauksjon.


Vi kommer til å kjøre med samme oppskrift i år. Men gå enda bredere og mer intensivt ut med
markedsforing, hl.a til foreldre i barnehager og til foreninger i lokalmiljoct. Vi kommer til å
invitere dem både som publikum og som deltaker. Vi håper at vi får med oss fiere frivillige
fra år til år


Dato for arrangementet cr satt til lørdag 14. juni. Dagen vil vare fra ca 1200. —ca 16.00.


Omfanget / tidsbruket av den frivillige aktiviteten/ dugnadsarbeidet:


Som i fjor er noen av de frivillige med fra starten og jobber med utformingen av
arrangementet. De vil være aktive til arrangementet gjennomføres Andre av de frivillige vil
bidra i størst grad på selve dagen, og noen få dager i forveien (matlaging, gjennomføring av
aktiviteter og lignende).


Kort beskri•else av den viktigste verdien for deltakerne, og esentuelt for andre, av at
tiltaket/ aktiviteten gjennomfores:


Vi representerer en mulighet for lokale ildsjeler, vanlige mennesker, til å få vist seg frem på
seenen, med mat, gjennom aktivitet og andre bidrag inn i dagen. Vi så godt at det ga en
stolthet til de frivillige ved fjorårets arrangement. Vi håper og tror også at det gir deltakerne
på dagen et mer nyansert bildc av hverandre, og at det kan bidra til et bedre miljo på Hovseter
og et bedre omdømme utad. I tillegg var det om lag 300 besøkende som koste seg med
underholdningen og aktivitetene på torget.


Samarbeidspartnere:


Frivillige fra foreninger og lag. sann ungdommer som er i kontakt med klubben og uteteamet,
ungdomsrådet.







Budsjett for tiltaket:


Se vedlegg


Andre offentlige instanser det søkes om midler fra:


Ungdomsrådcl


Fremdriftsplan:


Budsjett og aktivitetsonsker er klarlagt. Så snart finansieringen er i orden vil den praktiske


planleggingen begynne. Gjennomforingsdato cr 14. juni 2014.


Plan for videreføring:


Tiltaket vil videreføres neste år, i mai/jum 2015. Planlegging av dette vil starte kort tid etter


årets arrangement er over.


Tilretteleggelse for funksjonshemmede:


Det er tilgang for funksjonshemmede i alle bygninger vi benytter oss av. Noen av aktivitetene


vil nok være vanskelig å gjennomføre med en sterk funksjonshernming. men alt i alt dagen


ha mye å by på også for funksjonshemmede.


Andre opplysninger:


Følgende materiale er vedlagt søknaden:


Regnskap for tilskudd i 2013:


Rapport for tilskudd i 2013:


Årsregnskap for 2013:


Budsjen 2014:


Overføring av tilskudd:
Overføringen av tilskudd skjer ved girering til søkers kontonummer.


Kontonummer ( må oppgis ): 6004.06.24174 Kostnadssted: 78553


OsI.0


Hovscter
tr


Stedldffib  ug undeit(rift-in-ansvarkg-persor---







Regnskap Hovseterdagen 2013





Utgifter






Inntekter






Hoppeslott og Bungee basket 5717 Salg av internasjonal mat 578


Mat, forbruksvarer Brobekk Storcash 2283 Midler fra Ungdomsrådet 15500
Lønn 9345 Lordagsmidledegne midler 19304
Scene Sentrum Lyd AS 4954 Totalt 35382


T-skjorter 4898






Ansiktsmaling 866






Ansiktsmaling og utstyr 470






Artister Hovstua (symbolsk sum) 1900






Premier og div utstyr til sykkelverksted 2173






Matvarer Nordbygata dagligvare 1596






Malvarer Øsl daghgvare 180






Matvarer og forbruksvarer Rim ifIca 1000






Totalt 35382











Budsjett Hovseterdagen 2014





Utgifter






Inntekter






Hoppeslott og Bungee basket 6500 Søknadssum Frivillighetsmidler: Kr 24000


Ansiktsmaling 3000 Søknadssum Ungdomsrådet Kr 13500


Matvarer til internasjonal mat 5000 Beregnet egne midler Kr 10000


Serveringsutstyr internasjonal mat 1000 Totalt Kr 47500


Scene Sentrum lyd AS 5500





Lønn 10000





T-skjorter til frivillige 6500





Artister, Hovstua (symbolsk sum) 4000





Matvarer ol. Hovstua 1000





Premier 5000





Totalt 47500







Vi har tatt høyde for at det kan være noe prisstigning fra i f.jor, at det gikk tomt for ansiksmaling og at vi generelt tenker at dagen kan


gjøres enda større, med flere aktører (flere som lager mat


(lønn)








Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


)3. 3.i


SØKNADSSKJEMA


BYDEL VESTRE AKER


TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor:


Soken navo: 6-C 

Organisasjon ingilusjon. forening. lag, selvhjelpseruppe. annen gruppe. enkehperson


Svaradresse/T7
poststed: _,75/ _3&/../s 	 /4,7c4, "76---,(7e4,GG 	


( 0 Telefon: 



Kontaktperson: girCCA/ - /5/f€7-/>` Telefon: 



Tittel på tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet som det sokes midler til:


4r-21/ 47i/ratc2i5s 



Soknadsbelop:  /1/4/f7c ert . 20. ..000  — 



Malgruppe(r):
nc /.1%';c2 c-5.5 CC a 



/7h Al»71/ IKAV 44.5 








Målsetting med tiltaket/armagemeatet/aktivitetea/prosjektet:


taaipi,j("6. Ay/ aft, 



#57,476‘ 5,A-71  .Skri 	 /1-Ck-b- tre Si,17( 



Beskrivelie av tiltaket/arraagemeatet/aktivitetealprosjektet:
Angi medkmnallet i organimsjonen. • Beskriv omfanget som dhaket har for eksempel fl dettakere, amall


og hyppighet av anangementer osv. antall pessoner som involvats utover hovedmilgruppen/medfnene osv.
Gi en mer delabert beskrivelse av tiltakets innhoki • Hvis det sekes om filskudd til drift, gi en begrunnelse for


edvendigheten av dette. ( Bnsk vedlegg ved siene seknader )


49/ (iii-dd-49Litit/4 1/6:/1W o74.5.47:6172(s71 41622(./(f e.3----"Pal.E.Se7.Are-72


//414-% /PD,refe»r& 0/ )4/Æ ii2d-We77 A/cP E(/ 



44$g . to--5 72( dyja z onri96- 44671' k 



445,k1f/icv4,114'2---. 1/71/P7 7/212- 321 gg- 41/ -5/7&tr&r:5


Tv; scli4'6 oc /71/5/-a2 a oPt7 7:1".,444; ?"--;4.4/er 2e-sh• 7,2


IWSrat'a z5n, f(.4-4./f turneehq i(j-&-A/T  


4444jA/Kva6-4/5 fr,J Ta'é,c- b+617420,_ () Ar-A,b4-77.5~.11.flu-t Cstwid-‘Z. Pv  


-5mgbr7in a 4="3./oA, jn1‘ az -74hbfral ‘&-c inV --9Etra; , <06srizAn-76--


coAl.e.r9c7 Spr-s7E-c a1/A4/P61. i/ACC1-1/3„dAv&-7, ro2r 06 / 0 .Zer/3 

tot.w..s 24-6 c—fre - /42,94-.7 T scy—


Omfanget / talsbroket av dea frivillige aktivitetea/ dargaadsarbeidet '


7.49-ro ysjowsKaii 	 "10-- 	 se 



odOt p6" s; Z1,4 


st-a' 7---d-,2"); ..5.7-;i c cr‘ 



Kart betkrivehe av dea vildipte vertlitm for deltakerm, og eveaMelt for andre, av at
dltaket/ aktivitetea gjeetbomlares:


.)


4 ("0.7›";jiP- ( 41./ 



1/14- 	 7-74 /147;0 —4,94, isn/, i. 








Samarbeidspartnere:


1/ 4'e-2.> -720FS-3 Jo A/6-116: 7 )----n;/(4)EASE- ,16t)


14% avr" e2b 74orir,5/‘ . VAt&-Av 4/27Waa- 6441/4-‘- x"drirE-


heritir 7;'‘ r../n  


Budsjett for tiltaket:
Ulike typer imaelder og utgilter i tilmket spesifiseres. • Budsjett og regaskap for tiltakei bør kmme
sammenliknes.


Sterre budsjetioppsen vedlegges egel ark )


17/ da"(kLeg6-7€ isfl5 ‘7/.7LnG /aaa s.x


70v-at7 ( k. /301/6. 4=a1r3e,*? Txt,:inantit asT tri2E1


gil 4v.5.677 127-tso 72t SI‘i.-/o.s;6-."‘";" r 61. sa - %04&scaar


.7Te p/.5? et Pfir /4i ePoo,— V&t 7/210ei7c726,2 igarraabiCk79 /—


r267-Ve. Av P*ssc— /tv åas "14€4,/at Att-7, rer


VA-7-',TAL 



Andre offendige instanser det sakes am midler fra:


/ litT .  TacT26-


Fremdriftsplan:
Når skal tiltaket starte og når skal det avsluttes, eventuelt angi om det er løpende tiltak o.lign.?


tEilak)L 1:(4-4/4.15 /(4/4/027 2C64-4#76a- »L/ 1(1,5 , L.4 your


Ze7:5'6c5k it/6_ NEO: 114-; 7 -,r472y,/6,-?-a-Æ0/6 det-o; 



$6-77-c•risti3&2_ 



/.th7(16,&.r. ZGZ - --504*441va AVOI. /12O,&Pert


172/4t2,5,Æ AitaGir c. 662 rattc-74







Plan for videreforiag:
Hva skal skje ntr tiliaket del søkes midler til er avskater


&P/- /2 :6rle; g ca6 3 	 Sei, 1_3 ; 13Lio7-7e12


44F2eisf/2", pc ,•G 3 ys Z fax27:2,'sj t fivra:k Wc—A-C67?


Tilrettdeggebe for foaksjanhenede:
Er ifitakm tikettelagt for funksjonshernme& everauch hvordan?


Andre opplyseingen


Folgeede materiak er vedlagt soluladert:


Regnskap for tilskudd i 200 :


Rapport for tilskudd i 200 :


Arsregnskap for 20$3: rci


elusmelding for 200_:


Sted / dato Seken stespel og anderskrift av ansvarlig penon


Srty2t-7- s L


Søknaden sendes: Bydel Vestre Aker #0,1`,Ex/i(P4Leitis Vc-c_
fl I


0754 Oslo


Overliritg av tilskadd:
Overftwingen av tilskudd skjer ved ginrring til sok


Kontoearamer ( må oppgis ): munimer. 4 ,02 0







Resultatregnskap 2013
Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014


kr . kr kr. 98.000,-


kr. 1.000,- kr kr. 1.000,-


kr. 66.000,-


kr. 24.000,-


kr. 3.176,58 kr. 2 000 -


kr . 83.976,58kr. 83.000


kr 3 000 -


kr. 192.000


Inntekter:


Medlernskontingent


Ekstraordinær kontingent


Midtstuen barnepark


Fra bokfond


Fra jubfond. 120 gj. A kr. 200,-


Bidrag fra bydel - grusing stier


Renteinntekter


Regnskap 2013


kr. 80.000,-


kr. 650,-


kr. 1.000,-


kr. 12.000,-


kr. 3.482,11  


kr. 97.132,11


Utgifter:


Måking


Vedlikehold stter


Generatforsamling og møter


Sekretær revispn


Postutg.telf. rnedl.reg. adm.


Holmenkollen kapell


Bokprosjekt


Subsidiert jubileumsfest


Overskudd


kr. 7.090,-


kr. 20.388,-


kr. 34 680,50


kr. 19.250,-


kr. 10.828,-


kr. 4.895,61


kr. 97.132 11


kr. 4.305,- kr 10 000 -


kr 2.000,-


kr. 30.466,- kr 33 000,-


kr. 19.250,- kr 19.250,-


kr. 12.617,50 kr 14 000,-


kr. 3.000,- kr 3.000,-


kr. 14.388,08 kr. 1.750,-


kr. 83.976,58 kr. 83 000 -


kr. 10.000,-


kr. 10.000,-


kr. 33.000,-


kr. 19.250,-


kr. 14 000,-


kr.


kr. 66.000,-


kr. 24.000,-


kr. 15.750,-


kr 192 000 -


Aktiva: 2013


Bank folio kr. 45.640,46


Bank sparekonto kr. 26.185,32


Bank sparekto - 100års arr. kr. 66.000,-


Bank sparekto - 1005rs jub. skrift kr 77 000,-


Bank sparekto - opprusting stier kr. 7.000,-


Midtstuen barnepark kr. 1 -


kr.221.826,78 



Passiva: 2013


Kapital pr. 01.01 kr. 216.931,17


Arets overskudd kr. 4.895,61 



kr. 221.826,78


2012


kr. 66.169,14


kr. 3.761,03


kr. 66.000,-


kr. 66.000,-


kr. 15.000,-


kr.  


kr.216.930,17


2012


kr. 202.593,09


kr. 14.338,08  


kr. 216.931,17


Per_BalchnBartb_


formann


Truls E. Astrup


ron-Erik Naalsundkasserer


revisor
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Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


SØKNADSSKJEMA


BYDEL VESTRE AKER


T1LSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor: (cuitt-ux, Covd-A-


Sokers navn: i ainikAA retk Pau:v ÇÂ
Organisasjon. inscnusjon. forerung, lae. selvhjelps ppe. annen gruppe. enkelipersun


S‘aradres‘e/-
poststed: MinizirockA9-n. tov/ 6Fk b 05LD


Telefon:


Kontaktperson: Ibu-a___£/utur„ niefon:_ 451 OOL» I


Tittel på tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet som det sekes midler til:


Soknadsbelep: O.000 	


Målgruppe(r):







Målsetting med tillaketlarrangementet/aktivitelen/prosjektet:


Beskrivelse av tiltaket/arrangementel/aktiviteten/prosjektet:
Angi medkmaallet i organisasjonen. • Beskriv omfanga som tiltaket har for eksempel antall dehakere, amall


og hyppighei av amnganemer osv. amall personer som involveres mover hovednalgnmpen(medlenunene osv.
Gi ni mer dealjert beskrivelse av iMakets innbold • Hms dei sokesom lilskudd Iii dalt gi en begrunnelse for


nodvendigheien av dene. ( Bruk vedlegg ved sterre soknader


utoLn 



Omfanget / lidsbruket av den fris illige aktiviteten/ dugnadsarbeidet:


uut115 



Kort beskrivelse av deo viktigste verdien for deltakerne, og eventoell for andre, av at
tiltaket/ aktiviteten gjennomfores:







Samarbektsparmere:


 • 


Budsjett for tikaket:
Ulbce typer inntekter og utgilter i likaket spesifiseres. • Budsjett og regnskap for tiltakei bor kunne
sammenfficnes.
( Slont budsjettoppsett vedlegges på eget ark )


truli14jc ,2


Andre offentlige instanser det sekes om midler fra:


Fremdriftsplan:
Når skal filtaket mane og nk skal desavslunes, evnnuek angi om det er løpende tiltak nfign.?


Retralerinci akka, kreortimw cur ja",wax-. rord.dirn


M~cw.tr_ t•






tikfritik. oriervney rdvxviAti, cm-nr ree4 24"r~t
If adtI Ownyoryttcp frir 44.nnz.











Plan for viderefering:
Hva skal skje nir tihakel der sokes midler ril er avslunet?


\1): \riNC;lear \WYVLAAA•11 \R,CA•-• 41CAAAn 



AP~MA ta- 4yV 1a V`riar.RA420r 	 Saie_l•Clie~r


•


Tilretleleggelse for funksjonshemmede:
Er tiltaket liketrelagr for funksjonshemmede. evenwelt hvordan?


-Ancra4N-h-t 4-r•rud.ca..A  R44.
4r ck.pArk, 4or alL 



Andre opplysningen


..kuk." OHa4Å LC 



Felgende materiale er vedlagt seknaden:


Regnskap for tilskudd i 200 : n


Rapport for tilskudd i 200_:


Årsregnskap for 200_:


Årsmelding for 200 :


Overfering av tilskudd:
Overforingen av tilskudd skjer ved gireringld sokers konlonummer.
Kontonummer ( må oppgis ):  b5S.O. 45 21-1


OAk)æt.2.oN 	 Paaj- fdtÅtt", )or (£441,k4 (0,4 

Sted / dato Sekers stempel og underskrift av ansvarlig person


Søknaden sendes: Bydel Vestre Aker
Serkedalsveien 150 b
0754 Oslo







Vedlegg 1.


Målsetting med tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:


En hyllest til grunnloven. Feire de verdiene som har gjort oss til nordmenn. Formidle verker som


beskriver det landet vi bor i og som vi er så stolt av.


Beskrivelse av tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:


Konsert i Retakirke søndag 11.5. i samarbeid med Mærradalen mannskor og Sangverket (Ris kirke),


hvor Cantus Cordi står for planlegging og gjennomføring av selve arrangementet. De tre korene


består av til sammen ca. 100 medlemmer. Fra Cantus Cordi er frem-seks personer, inklusive dirigent,


involvert i planleggingen. Involverte i Cantus Cordi er styret, bestående av leder, noteansvarlig og


kasserer. I tillegg har ett medlem påtatt seg hovedansvaret for arrangementet og fordeler og


koordinerer alle oppgaver, og ett medlem har påtatt seg oppgaven å utforme materiale vedrørende


annonsering og reklame. Vår dirigent har kontakt med dirigentene i de andre korene for planlegging


av verker for felles fremførelse. Dirigenten har også engasjert en felespiller, som skal akkompagnere


korene på noen av sangene.


Omfanget /tidsbruket av de frivillige aktiviteten:


Ca. 100 timer - planlegging og koordinering, budsjett og økonomi, utforme plakater til annonsering


etc.


Kort beskrivelse av den viktigste verdien for deltakerne, og eventuelt for andre, av at tiltaket


gjennomføres:


Entusiasme og stolthet. Formidle verker fra vår musikalske kulturarv, både kjente og ukjente.







Vedlegg 2.


Budsjett for konsert søndag 11. mai 2014
(og semmar 4rdag 10 rnao


Antall 60 50 0 90200






Inntekter: Sum Voksne It:onnto


/Student Barn Fambe Surn tOta lt






Pro pr 15000 100,00 50.00 200,00






Antall 60 5C 0 30






Sum bIllettlantekter 20000.009 000.00 5 C0Q00






6 00Q0020 OOQOO






Stitle fra Vestre Aker Bvdelfirmillthetsmuller 10000.00






SUITIInntekter 30000,00






gostnager:






leie Rpa lOrke 10.5. 1 500,00







Kirketjener 11.5. 2 100.00







leie Ria Kirke 11_5. - 15% av mnlektene 3 000,00







Renhol0 11.5.3 timer 1 200.00 Pro pr lime: 400.00







Utlegg Rpa kirke 7 800.013










Semlnar 10.5.






Konsert 11.5.






Utlegg lolkemusiker 5 000,00 Timer Inris ITillegg Timer113ns 1141egg






DIngent 6 700,00 6 60000 500.007300.00 500,006


Reklame annonsenng 5 500,00







Andre ulleggblomster ele 5 000.00








Sum andre kostnader 22 200.00











Sum kostnader totalt 30 000,00


Overskudd








700,00








Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


)3. 3.i


SØKNADSSKJEMA


BYDEL VESTRE AKER


TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor:


Soken navo: 6-C 

Organisasjon ingilusjon. forening. lag, selvhjelpseruppe. annen gruppe. enkehperson


Svaradresse/T7
poststed: _,75/ _3&/../s 	 /4,7c4, "76---,(7e4,GG 	


( 0 Telefon: 



Kontaktperson: girCCA/ - /5/f€7-/>` Telefon: 



Tittel på tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet som det sokes midler til:


4r-21/ 47i/ratc2i5s 



Soknadsbelop:  /1/4/f7c ert . 20. ..000  — 



Malgruppe(r):
nc /.1%';c2 c-5.5 CC a 



/7h Al»71/ IKAV 44.5 








Målsetting med tiltaket/armagemeatet/aktivitetea/prosjektet:


taaipi,j("6. Ay/ aft, 



#57,476‘ 5,A-71  .Skri 	 /1-Ck-b- tre Si,17( 



Beskrivelie av tiltaket/arraagemeatet/aktivitetealprosjektet:
Angi medkmnallet i organimsjonen. • Beskriv omfanget som dhaket har for eksempel fl dettakere, amall


og hyppighet av anangementer osv. antall pessoner som involvats utover hovedmilgruppen/medfnene osv.
Gi en mer delabert beskrivelse av tiltakets innhoki • Hvis det sekes om filskudd til drift, gi en begrunnelse for


edvendigheten av dette. ( Bnsk vedlegg ved siene seknader )


49/ (iii-dd-49Litit/4 1/6:/1W o74.5.47:6172(s71 41622(./(f e.3----"Pal.E.Se7.Are-72


//414-% /PD,refe»r& 0/ )4/Æ ii2d-We77 A/cP E(/ 



44$g . to--5 72( dyja z onri96- 44671' k 



445,k1f/icv4,114'2---. 1/71/P7 7/212- 321 gg- 41/ -5/7&tr&r:5


Tv; scli4'6 oc /71/5/-a2 a oPt7 7:1".,444; ?"--;4.4/er 2e-sh• 7,2


IWSrat'a z5n, f(.4-4./f turneehq i(j-&-A/T  


4444jA/Kva6-4/5 fr,J Ta'é,c- b+617420,_ () Ar-A,b4-77.5~.11.flu-t Cstwid-‘Z. Pv  


-5mgbr7in a 4="3./oA, jn1‘ az -74hbfral ‘&-c inV --9Etra; , <06srizAn-76--


coAl.e.r9c7 Spr-s7E-c a1/A4/P61. i/ACC1-1/3„dAv&-7, ro2r 06 / 0 .Zer/3 

tot.w..s 24-6 c—fre - /42,94-.7 T scy—


Omfanget / talsbroket av dea frivillige aktivitetea/ dargaadsarbeidet '


7.49-ro ysjowsKaii 	 "10-- 	 se 



odOt p6" s; Z1,4 


st-a' 7---d-,2"); ..5.7-;i c cr‘ 



Kart betkrivehe av dea vildipte vertlitm for deltakerm, og eveaMelt for andre, av at
dltaket/ aktivitetea gjeetbomlares:


.)


4 ("0.7›";jiP- ( 41./ 



1/14- 	 7-74 /147;0 —4,94, isn/, i. 








Samarbeidspartnere:


1/ 4'e-2.> -720FS-3 Jo A/6-116: 7 )----n;/(4)EASE- ,16t)


14% avr" e2b 74orir,5/‘ . VAt&-Av 4/27Waa- 6441/4-‘- x"drirE-


heritir 7;'‘ r../n  


Budsjett for tiltaket:
Ulike typer imaelder og utgilter i tilmket spesifiseres. • Budsjett og regaskap for tiltakei bør kmme
sammenliknes.


Sterre budsjetioppsen vedlegges egel ark )


17/ da"(kLeg6-7€ isfl5 ‘7/.7LnG /aaa s.x


70v-at7 ( k. /301/6. 4=a1r3e,*? Txt,:inantit asT tri2E1


gil 4v.5.677 127-tso 72t SI‘i.-/o.s;6-."‘";" r 61. sa - %04&scaar


.7Te p/.5? et Pfir /4i ePoo,— V&t 7/210ei7c726,2 igarraabiCk79 /—


r267-Ve. Av P*ssc— /tv åas "14€4,/at Att-7, rer


VA-7-',TAL 



Andre offendige instanser det sakes am midler fra:


/ litT .  TacT26-


Fremdriftsplan:
Når skal tiltaket starte og når skal det avsluttes, eventuelt angi om det er løpende tiltak o.lign.?


tEilak)L 1:(4-4/4.15 /(4/4/027 2C64-4#76a- »L/ 1(1,5 , L.4 your


Ze7:5'6c5k it/6_ NEO: 114-; 7 -,r472y,/6,-?-a-Æ0/6 det-o; 



$6-77-c•risti3&2_ 



/.th7(16,&.r. ZGZ - --504*441va AVOI. /12O,&Pert


172/4t2,5,Æ AitaGir c. 662 rattc-74







Plan for videreforiag:
Hva skal skje ntr tiliaket del søkes midler til er avskater


&P/- /2 :6rle; g ca6 3 	 Sei, 1_3 ; 13Lio7-7e12


44F2eisf/2", pc ,•G 3 ys Z fax27:2,'sj t fivra:k Wc—A-C67?


Tilrettdeggebe for foaksjanhenede:
Er ifitakm tikettelagt for funksjonshernme& everauch hvordan?


Andre opplyseingen


Folgeede materiak er vedlagt soluladert:


Regnskap for tilskudd i 200 :


Rapport for tilskudd i 200 :


Arsregnskap for 20$3: rci


elusmelding for 200_:


Sted / dato Seken stespel og anderskrift av ansvarlig penon


Srty2t-7- s L


Søknaden sendes: Bydel Vestre Aker #0,1`,Ex/i(P4Leitis Vc-c_
fl I


0754 Oslo


Overliritg av tilskadd:
Overftwingen av tilskudd skjer ved ginrring til sok


Kontoearamer ( må oppgis ): munimer. 4 ,02 0







Resultatregnskap 2013
Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014


kr . kr kr. 98.000,-


kr. 1.000,- kr kr. 1.000,-


kr. 66.000,-


kr. 24.000,-


kr. 3.176,58 kr. 2 000 -


kr . 83.976,58kr. 83.000


kr 3 000 -


kr. 192.000


Inntekter:


Medlernskontingent


Ekstraordinær kontingent


Midtstuen barnepark


Fra bokfond


Fra jubfond. 120 gj. A kr. 200,-


Bidrag fra bydel - grusing stier


Renteinntekter


Regnskap 2013


kr. 80.000,-


kr. 650,-


kr. 1.000,-


kr. 12.000,-


kr. 3.482,11  


kr. 97.132,11


Utgifter:


Måking


Vedlikehold stter


Generatforsamling og møter


Sekretær revispn


Postutg.telf. rnedl.reg. adm.


Holmenkollen kapell


Bokprosjekt


Subsidiert jubileumsfest


Overskudd


kr. 7.090,-


kr. 20.388,-


kr. 34 680,50


kr. 19.250,-


kr. 10.828,-


kr. 4.895,61


kr. 97.132 11


kr. 4.305,- kr 10 000 -


kr 2.000,-


kr. 30.466,- kr 33 000,-


kr. 19.250,- kr 19.250,-


kr. 12.617,50 kr 14 000,-


kr. 3.000,- kr 3.000,-


kr. 14.388,08 kr. 1.750,-


kr. 83.976,58 kr. 83 000 -


kr. 10.000,-


kr. 10.000,-


kr. 33.000,-


kr. 19.250,-


kr. 14 000,-


kr.


kr. 66.000,-


kr. 24.000,-


kr. 15.750,-


kr 192 000 -


Aktiva: 2013


Bank folio kr. 45.640,46


Bank sparekonto kr. 26.185,32


Bank sparekto - 100års arr. kr. 66.000,-


Bank sparekto - 1005rs jub. skrift kr 77 000,-


Bank sparekto - opprusting stier kr. 7.000,-


Midtstuen barnepark kr. 1 -


kr.221.826,78 



Passiva: 2013


Kapital pr. 01.01 kr. 216.931,17


Arets overskudd kr. 4.895,61 



kr. 221.826,78


2012


kr. 66.169,14


kr. 3.761,03


kr. 66.000,-


kr. 66.000,-


kr. 15.000,-


kr.  


kr.216.930,17


2012


kr. 202.593,09


kr. 14.338,08  


kr. 216.931,17


Per_BalchnBartb_


formann


Truls E. Astrup


ron-Erik Naalsundkasserer


revisor








Oslo kommune
Byrådsavdeling for kultur og næring


/46/2/3-
/2


Bymiljøetaten


Dalo: 20.03.2014


Deres ref_ Var ref (saksnr.1. Saksbeh.. Ark0 kode.


201300012-4 l'Ila Eljornsjo. 23 46 19 97011


VEDTAK OM NAVNSETTING AV VEIER MV. I SØRKEDALEN


Byrådsavdeling for kultur og næring er blitt underrettet fra Bydel Vestre Aker om at


bydelsutvalget fattet følgende navnsettingsvedtak i mate 27.02.2014 sak 21:


Vestre Aker bvdelsutvalg navnsener veiene i Sorkedalen som fidger:


I. Gråseterveien


Ospeskogveien


Gamle Heggelivei


Bergendalsveien


Gransveien


Lonnasveien


Amot groviak


Nye Heggelivei


Langliveien


10 Heikampveien


Elreliveien


Sakariasveien


13 Svanorsetenvien


14. Groitumsveien


15 Akevinsvingen


Tangenveien


Zinoberstubben


Styggdalen


Byveien


Jegersborgveien


Stromsbrataveien


Viser ni 'ediog! kart for lokasjoner.


Bydelmavalgel anbefaler at Plan- og bygningsetaten og Bymiljonaten kontakter Sorkedalen tel


og Sorkedalen Hivtorielag i forbindelse med endelig argrensing av de enkelte veiene da


lokalkunnskap bedre kunne sikre avgrensing.


B. radsa% deliog for kullur og
•ering


Posiadrse.


gJhusef 0037 Oslo


posunonakgbyboslo.kommune.no







Sakens dokumenter folger  edlagt.


Vi ber om at nodvendige tiltak som foluer av navnsettingsvedtaket igangsenes.


i gjor særskilt oppmerksom pa %edtakets siste ledd Inor det anbefales at etatene kontakter


Sorkedalen ou Sorkedalen Historielag for nærmere a grensning a‘  eiene.


Med hilsen


Eli Vorkinn Elisabeth Storaas Heggen


konst. kommunaldirektor seksjonssjef


Vedlegg: I. Brev av 04.03.2014 fra Bydel Vestre Aker


2. Saksdokumenter inkl. kart


Kopi til: 13.del Vestre Aker. Sorkedals  eien 150 R. 0754 OSLO (uten vedkge)
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Plan- og bygningsetaten;Postboks 364 Sentrunt0 I 02
OS1.0;postrnottak(4pbe.oslokommune.no


Bymiljodaten;PosIhoks 9336 Gronlancl:0135 OSI.O;







•Oslo kommune
Bydel Vestre Aker


-


Byrådsavdelingfor kulturog næring
Rådhuset
0037 OSLO


Deres refennse:Vår referanse.:


1101215-11


Saksbehandkr:


Bcir Nilsen


Dato:


Arkiskode:


011.4


04 03.2014


BU-SAK 21/14 NAVNSETTING AV GATER/VEIER I SØRKEDALEN


Vestre Aker bydelsutaalg behandlet ovennevnte sak i mote 27.02.2014 og fanet folgende
vedtak:


Vestre Aker bydelsutvalg navnsetter veiene i Sorkedalen som folger:


Nr.Navnefor lag
Graseterveien
Ospeskogveien


3 Gamle Heggelivei
4 Bergendals‘eien
5 Gransveien
6 Lonnåsveien
7 Åmot grustak
8 Nye Heggeli 'el
9 Langhveien
10 Heikampvelen
11 Elveliveien
12 Sakariasvelen
13 Svartorseterveien
14 Grottumsveien
15 Akevittsvingen
16 Tangenvelen
17 Zinoberstubben
18 Styggdalen
19 Byveien
20 legersborgveien


Stromsbråtaveien






13>del VeBre. Aker


Be8oksadresse
Sorkedals•n•n 1511  In


PI:si:adurelekdv14..805-


515rAedalsvelen 150 B
0754 051B


Eposc B3,018 u3 a


Telefon 02 180
Teleraks 23 47 60 01


L1S[tIkonlIntIne nu.


aker (3.10 kommunc.no


Bankkonco 1315 01 00959
Org nr 971114531 I







\ i-er fer


1“dei  LiP.,11:1C1JIlhelllier 11 ELmilweuren kk cidikTer eL


tH lirdineld,2i dirbindede nied cndelig J gre11•111(2...1 de cr.kelie  elene da


d  kalkunn,k..tp bedre kunne >ikre urcn>ln2.


\ 111:•en


Oken \


Indtdmhrekh  r


V ed ie.1 2:
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Oslo kommune


Bydel Vestre Aker


l3y delsadministrasjonen


SØKNADSSKJEMA
- TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor: Beboere i området rundt Smestadparken


Sokers navn: Liv Bireine Flaate. Rune Bjorklund oe Liv Hopen


BeIntergruppaInmansulose


Ss aradresse/poststed: Dalskroken 3 B. 0376 Oslo


Kontaktperson: Ltv Hopen Telefon 93 64 32 02


E-postadresse: IB.hopen a hotmall.com


Tittel på tiltaket som det sokes midler om:


Duenad for utbedrine av Smestadparken lordag 24mai 2014 12 – 15.



Soknadsbelop: kr. R00.- 



Millgrupper: Beboere i ALLE aldre i nærmiljoet rundt Smestadparken, samt alle andre interesserte.


Malsetting med tiltaket/arrangementet:


At beboerne i området kan gjore en innsals for å utbedre Smestadparken med tilhorende


ballbaner som gode rekreasjonsområder for nærmiljøet og andre interessene.


At beboerne rundt Smestadparken, med barn, unge og gamle, skal bli bedre kjent.


Beskrivelse av tiltaket/arrangementet:


Beskro omfangetsor• ultakethar: for eksempelantalldeltakse


Gi enmcrdetalrertheskrodNI:asrthaketsinnhold


Beboere i Smestadområdet har i en årrekke gjennomført dugnad i Smestadparken.


I de senere årene har 40 – 50 brukere av parken stilt opp på en lordag hver eneste vår


og gjon en stor samlet innsats.


I tråd med tidligere år vil initiativtakerne blant beboerne gjennomfore en befaring for


dugnaden, sammen med park- og friområdeforvalter i Bymiljoelalen. På denne måten kan


beboerne få anvist hva som i forste rekke bor gjores i parken i 2014. Vardigvis handler del om


å fjerne villskudd (særlig aktuelt i hasselskogen i nordenden av parken). visne kv ister. soppel


osv Det kan også være aktuelt å grave fram overgrodde trapper ved ballbanen o.l.


— Det er grunn til a tro a ,m1 oe,: • at—





bebocrne kan samle kvistmfall i denne. Soppel vil bli kastet i parkens soppelkasser.
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Ca. 40 - 50 beboere ventes å stille opp.


Det vil bli servert hjemmebakte kalcer. boller. saft, vann og kaffe te i pausen, og det er god


mulighet til å hli hedre hjent på ivers av aldersgrenser.


Det har flyttet inn mange nye beboere med småbam i området. og dugnaden er et viktig


hjelpemiddel til at nærområdets barn skal 611kjent med hverandre for de starter på skolen.


Omfanget/tidsbruket av det frivillige dugnadsarbeidet:


Lordag 24.mai 2014, kl. 12 - 15. Med 50 bebocre i aktivitet, pluss den tiden som


initiatit takerne må bruke til forberedelser, vil dene representere ca. 170 timmerk.


Kort beskrivelse av den viktigste verdien for deltakerne, og eventuelt for andre,


av at tiltaket gjennomfores:


Ballbanene ved Smestadparken ble noe opprustet i 2009. Beboerne kan i samråd med


B miljoetaten bidra med for eksempel å luke ugress av ballbanene. samt rydde mellom


buskene runch ballbanene. (Barna som sparker ball her cr så lette at ugresset merin er).


Deler av parken bor tynnes. så den ikke eror igjen. Dette gjelder særlig i mre nordlige del.


Det er uoversiktlig flere steder og lett å gjemme seg bort i. dersom uvedkommende onsker


dette. (ref. innbrudd som har vært i området).


Hasselskogen i re/ostre del av Smestadparken benyttes flittig som lekeplass for


barnegrupper. I dette området cr det særlig behov for å fierne tomekratt og andre villskudd


som stadig ‘okser opp mellom hasselbuskene. Rundt i parken for ovrig bor det fjernes visn


kvister, villskudd og brennesle. samt soppel som har samlet seg i lopet av interen.


Det er viktig at Smestadparken og ballbanene vedlikeholdes som rekreasjonssted for beboere i


nærmiljoet og andre interesserte. Som ledd i dugnadene 12007 og 2008 bekostet bydel Vestre


Aker benkebord som ble montert og plassen i parken gjennom dugnaden De to benkebordene


har vært flittig benyttet, av skoleklasser, grupper med barnehagebarn ( iblant flere grupper


samme dag), ungdom som setter seg ned og slår av en prat. bamefamilier som har med niste i


parken. eldre som har behm for å sette seg ned. hundeeiere og andre.


Samarbeidspartnere:


Nær samarbeidspartner vil være Bymilioetaten.
i planlegging av hva som bor gjores.


ved å ljerne oppsamlet avfall i uka etter dugnaden.


Som tidligere år vil vi ta kontakt med Brann- og ambulansestasionen som er nær nabo i


Viggo Hansteens v.26.


Budsjett for tiltaket:


Uhke (wer iglgirlder og iggifter sresIn%,.-te, nuasjat og regnsloup for iliakci bor lonno sammenlikne,


Lopesedler og plakater kr 200,-


Bollerkaker, saft, kaffe og te til dugnadsdeltakerne kr. 500.-


Engangskopper, servietter m.m kr 100.-


Sum kr. 800,-







Andre offentlige instanser det søkes om midler fra:


Ingen


Fremdriftsplan:


Nar skal tiltaket starte og nar skal det asslunes. etermselt angi om det er lopende tiltak


Initiativtakende beboere vil i april ta kontakt med Bymiljoetaten for befaring i parken. og


planlegge arbeidet i tråd med denne.


Dugnadsdagen vil bli bekjentgjort ved plakater i nærområdet i begynnelsen av mai og


eventuell annonse i 111Iem Avis AkLesposten.


Osrige oppgaver sil bli fordelt (baking. kaffekoking m.m.).


Selve tiltaket avsluttes dugnadsdagen. lordau 24.mai 2014. k1.15.


Erfaringsmessig gir dugnaden motivasjon til å holde parken ryddig hcle sommeren.


Plan for videreføring:


lisa skal skje nar iivatct det sokm om maller iii er asslunet)


Det er behov for lignende dugnad hvert eneste år.


Tilretteleggelse for funksjonshemmede:


Det er relatist grei adkomst til Smestadparken fra Holmenseien (nær kry sset til Bemhard


Herres vei) for personer med nedsan funksjonserne, for eksempel personer som siner i


rullestol. Og det er mange oppgaver som kan gjores både av barn, gamle og rullestolbrukere.


Følgende materiale er vedlagt søknaden:


Regnskap for tilskudd i 2013:


Rapport for tilskudd i 2013:


Overforing av tilskudd:


Oserforingen as tilskudd skjer sed girering til sokers konionummer


Kontonummer (må oppgis): 9713 12 69602 (Liv Hopen)


Smestad, 26.februar 2014. Liv Hopen


	


Sted/dato Underskrift av ansvarlig person


	


Soknaden sendes- Bydel Vestre Aker. Sorkedalsveien 150 B, 0754 Oslo
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Arsregnskap for 20_:


Årsmelding for 20_:


Søknaden er sendt både pr.mail og pr.post.
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VEDLEGG - Rapoort ou reenskao for tilskudd i 2013:


DUGNAD I SMESTAD-PARKEN lørdag 1.juni 2013


bet var stor aktivitet under


dugnaden i Smestadparken


lordag Ljuni 2013. Med stort og


smått, gommel og ung, motte det


opp


45 naboer og venner av parkeni


Steintrappen ved ballbonen ble


gravd fram igjen_ Den var blitt


så overgrodd at den knapt kunne


brukes.


Solen skinte og det var god


stemningi


Bymiljøetaten


stilte med stor


container iår.i


Masse villskudd,


scerlig av lonn


og ask, ble


fjernet og


båret til


contameren
.• -







Det manglet ikke på


kaker, boller, frukt,


kaffe og saft, og


dugnadsgjengen hadde


god anledning til å bli


bedre kjent.


Det viste seg at det


hadde kommet flere nye


barn i nabolaget sideni


fjor.


Vestre Aker Bydelsutvalg bidro


med kr.800,- i Frivillighetsmidler


til å dekke utgifter til trykking av


løpesedler, kaffe, saft osv.


Bymiljeetaten møtte noen av


beboerne i forkant av dugnaden, og


sammen kom vi fram til følgende


prioriterte oppgaver:


I hasselskogen i nordenden av


parken skulle alle villskudd


fjernes, (alt som ikke var


hassel, hegg eller store trcer)


På knausen rett ovenfor


hasselskogen skulle


bringebærkjerr og villskudd


vekk.


Alle er velkomne til å bruke både den vakre


Smestadparken og de tilhørende ballbonenel


2409 2013 Lly Hoper(beboer)







Regnskap —tilskudd til frivillig aktivitet, Srnestadparken 2013


Blekkompagniet AS. 02.05.2013
Itlekk til dataNkriaer (lopeNedler. plakater)


Andaord (.14 Cash. 06 05.2013
Kopipapir lorangei


( 1)(11)( )1a.. I I) permarked. I tvan. 31.052013


Ingredlenser til kaker. sati. rn in


4kinu lakrellhekken. 31 05 2013


Kalle. kakenn 


kr.I 19.011


kr.119.(10


kr492.1H)


kr4)))))4)0


I olall kr. 828.911


Kxutenneer ealle12e.


Kr tU)1).- inn ilget helop) er allerede monalt pa konta)9713 12 69602.


Det rutute i alt 40 ininatsx illige personer til dugnaden.


Se  ed hiule rapport


Pa egne hehuere runth e,aadparken


1.0. I lopen


Da14<roken 313. ua 1, (),40


11-post: ltluijieiuilitiiiiiI eent
Mobil: 94 64 32 02 ( glerne SMS)
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Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


)3. 3.i


SØKNADSSKJEMA


BYDEL VESTRE AKER


TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor:


Soken navo: 6-C 

Organisasjon ingilusjon. forening. lag, selvhjelpseruppe. annen gruppe. enkehperson


Svaradresse/T7
poststed: _,75/ _3&/../s 	 /4,7c4, "76---,(7e4,GG 	


( 0 Telefon: 



Kontaktperson: girCCA/ - /5/f€7-/>` Telefon: 



Tittel på tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet som det sokes midler til:


4r-21/ 47i/ratc2i5s 



Soknadsbelop:  /1/4/f7c ert . 20. ..000  — 



Malgruppe(r):
nc /.1%';c2 c-5.5 CC a 



/7h Al»71/ IKAV 44.5 








Målsetting med tiltaket/armagemeatet/aktivitetea/prosjektet:


taaipi,j("6. Ay/ aft, 



#57,476‘ 5,A-71  .Skri 	 /1-Ck-b- tre Si,17( 



Beskrivelie av tiltaket/arraagemeatet/aktivitetealprosjektet:
Angi medkmnallet i organimsjonen. • Beskriv omfanget som dhaket har for eksempel fl dettakere, amall


og hyppighet av anangementer osv. antall pessoner som involvats utover hovedmilgruppen/medfnene osv.
Gi en mer delabert beskrivelse av tiltakets innhoki • Hvis det sekes om filskudd til drift, gi en begrunnelse for


edvendigheten av dette. ( Bnsk vedlegg ved siene seknader )


49/ (iii-dd-49Litit/4 1/6:/1W o74.5.47:6172(s71 41622(./(f e.3----"Pal.E.Se7.Are-72


//414-% /PD,refe»r& 0/ )4/Æ ii2d-We77 A/cP E(/ 



44$g . to--5 72( dyja z onri96- 44671' k 



445,k1f/icv4,114'2---. 1/71/P7 7/212- 321 gg- 41/ -5/7&tr&r:5


Tv; scli4'6 oc /71/5/-a2 a oPt7 7:1".,444; ?"--;4.4/er 2e-sh• 7,2


IWSrat'a z5n, f(.4-4./f turneehq i(j-&-A/T  


4444jA/Kva6-4/5 fr,J Ta'é,c- b+617420,_ () Ar-A,b4-77.5~.11.flu-t Cstwid-‘Z. Pv  


-5mgbr7in a 4="3./oA, jn1‘ az -74hbfral ‘&-c inV --9Etra; , <06srizAn-76--


coAl.e.r9c7 Spr-s7E-c a1/A4/P61. i/ACC1-1/3„dAv&-7, ro2r 06 / 0 .Zer/3 

tot.w..s 24-6 c—fre - /42,94-.7 T scy—


Omfanget / talsbroket av dea frivillige aktivitetea/ dargaadsarbeidet '


7.49-ro ysjowsKaii 	 "10-- 	 se 



odOt p6" s; Z1,4 


st-a' 7---d-,2"); ..5.7-;i c cr‘ 



Kart betkrivehe av dea vildipte vertlitm for deltakerm, og eveaMelt for andre, av at
dltaket/ aktivitetea gjeetbomlares:


.)


4 ("0.7›";jiP- ( 41./ 



1/14- 	 7-74 /147;0 —4,94, isn/, i. 








Samarbeidspartnere:


1/ 4'e-2.> -720FS-3 Jo A/6-116: 7 )----n;/(4)EASE- ,16t)


14% avr" e2b 74orir,5/‘ . VAt&-Av 4/27Waa- 6441/4-‘- x"drirE-


heritir 7;'‘ r../n  


Budsjett for tiltaket:
Ulike typer imaelder og utgilter i tilmket spesifiseres. • Budsjett og regaskap for tiltakei bør kmme
sammenliknes.


Sterre budsjetioppsen vedlegges egel ark )


17/ da"(kLeg6-7€ isfl5 ‘7/.7LnG /aaa s.x


70v-at7 ( k. /301/6. 4=a1r3e,*? Txt,:inantit asT tri2E1


gil 4v.5.677 127-tso 72t SI‘i.-/o.s;6-."‘";" r 61. sa - %04&scaar


.7Te p/.5? et Pfir /4i ePoo,— V&t 7/210ei7c726,2 igarraabiCk79 /—


r267-Ve. Av P*ssc— /tv åas "14€4,/at Att-7, rer


VA-7-',TAL 



Andre offendige instanser det sakes am midler fra:


/ litT .  TacT26-


Fremdriftsplan:
Når skal tiltaket starte og når skal det avsluttes, eventuelt angi om det er løpende tiltak o.lign.?


tEilak)L 1:(4-4/4.15 /(4/4/027 2C64-4#76a- »L/ 1(1,5 , L.4 your


Ze7:5'6c5k it/6_ NEO: 114-; 7 -,r472y,/6,-?-a-Æ0/6 det-o; 



$6-77-c•risti3&2_ 



/.th7(16,&.r. ZGZ - --504*441va AVOI. /12O,&Pert


172/4t2,5,Æ AitaGir c. 662 rattc-74







Plan for videreforiag:
Hva skal skje ntr tiliaket del søkes midler til er avskater


&P/- /2 :6rle; g ca6 3 	 Sei, 1_3 ; 13Lio7-7e12


44F2eisf/2", pc ,•G 3 ys Z fax27:2,'sj t fivra:k Wc—A-C67?


Tilrettdeggebe for foaksjanhenede:
Er ifitakm tikettelagt for funksjonshernme& everauch hvordan?


Andre opplyseingen


Folgeede materiak er vedlagt soluladert:


Regnskap for tilskudd i 200 :


Rapport for tilskudd i 200 :


Arsregnskap for 20$3: rci


elusmelding for 200_:


Sted / dato Seken stespel og anderskrift av ansvarlig penon


Srty2t-7- s L


Søknaden sendes: Bydel Vestre Aker #0,1`,Ex/i(P4Leitis Vc-c_
fl I


0754 Oslo


Overliritg av tilskadd:
Overftwingen av tilskudd skjer ved ginrring til sok


Kontoearamer ( må oppgis ): munimer. 4 ,02 0







Resultatregnskap 2013
Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014


kr . kr kr. 98.000,-


kr. 1.000,- kr kr. 1.000,-


kr. 66.000,-


kr. 24.000,-


kr. 3.176,58 kr. 2 000 -


kr . 83.976,58kr. 83.000


kr 3 000 -


kr. 192.000


Inntekter:


Medlernskontingent


Ekstraordinær kontingent


Midtstuen barnepark


Fra bokfond


Fra jubfond. 120 gj. A kr. 200,-


Bidrag fra bydel - grusing stier


Renteinntekter


Regnskap 2013


kr. 80.000,-


kr. 650,-


kr. 1.000,-


kr. 12.000,-


kr. 3.482,11  


kr. 97.132,11


Utgifter:


Måking


Vedlikehold stter


Generatforsamling og møter


Sekretær revispn


Postutg.telf. rnedl.reg. adm.


Holmenkollen kapell


Bokprosjekt


Subsidiert jubileumsfest


Overskudd


kr. 7.090,-


kr. 20.388,-


kr. 34 680,50


kr. 19.250,-


kr. 10.828,-


kr. 4.895,61


kr. 97.132 11


kr. 4.305,- kr 10 000 -


kr 2.000,-


kr. 30.466,- kr 33 000,-


kr. 19.250,- kr 19.250,-


kr. 12.617,50 kr 14 000,-


kr. 3.000,- kr 3.000,-


kr. 14.388,08 kr. 1.750,-


kr. 83.976,58 kr. 83 000 -


kr. 10.000,-


kr. 10.000,-


kr. 33.000,-


kr. 19.250,-


kr. 14 000,-


kr.


kr. 66.000,-


kr. 24.000,-


kr. 15.750,-


kr 192 000 -


Aktiva: 2013


Bank folio kr. 45.640,46


Bank sparekonto kr. 26.185,32


Bank sparekto - 100års arr. kr. 66.000,-


Bank sparekto - 1005rs jub. skrift kr 77 000,-


Bank sparekto - opprusting stier kr. 7.000,-


Midtstuen barnepark kr. 1 -


kr.221.826,78 



Passiva: 2013


Kapital pr. 01.01 kr. 216.931,17


Arets overskudd kr. 4.895,61 



kr. 221.826,78


2012


kr. 66.169,14


kr. 3.761,03


kr. 66.000,-


kr. 66.000,-


kr. 15.000,-


kr.  


kr.216.930,17


2012


kr. 202.593,09


kr. 14.338,08  


kr. 216.931,17


Per_BalchnBartb_


formann


Truls E. Astrup


ron-Erik Naalsundkasserer


revisor
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Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


SØKNADSSKJEMA
- TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor:


Sokers navn:
Organisaajon. insinuaion. forenme, lag. sIvhjelpsEruppe. anne cruppe. en


Svaradresse/-


poststed: 



Kontaktperson:


Powkx)k)) 146(97 yetizni 



Telefon:t


tti Telefon: 14 ,..2.„))L105



01-164OSie


Tttel å tiltatrkt:strngemeniet/ Mivi et n/prosjCno det sokes midler til:
• tQlvt,t‘småtf-fr tf<C1-ger64ll


jactiLtopeLkj.


Søknadsbelop: lo non ,


ca )50 huctntr


Målsetting med tiltaketiarrangementet/aktivitelen/prosjektet:


frt, :95z,b)e,okku-tPA- ler


Cli,U7A- 13-tikivIc


tfor.-







Beskrivelse av tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:
Angi medlemstallet i organisasjonen. • Beskriv omfanget som tiltaket har: for eksempel antall deltakere, antall


og hyppigbet av arrangementer (ISN antall personer som involveres utcoer hovedmålgruppen medlemmene


Gi en mer demberi beskrivelse av tiltakets innholch • Hvis det sokes om tilskudd til dritl, g( en begrunnelse for


nodvendigheten av dette. ( Bruk vedlegg ved storre soknader. )


ftifruyvnti 



Omfanget / tidsbruket av den frivillige aktiviteten/ dugnadsarbeidet:


Kort beskrivelse av den viktigste verdien for deltakerne, og eventuelt for andre, av at
tiltaket) aktiviteten gjennomferes:
(.


atylvIcW, cats14°1hifi mxl i,.tii itkok(rt 



£__ • , SS .n 4 4 • r


tja>1 b4ct4 rruct but bn. Mangi tfr utti-OL-PjjelL5(
69v-tet- 92,14(c)1X,QA-taksiiu-duki* fria ~b942-t4'


o 1-1)4 eif tatl fro tekvviki


11 å . ,Å.







Samarbeidspartnere:


ny 



Budsjett for tiltaket:
Ulike typer inntekter og utgifter i tikaket spesifiseres * Budsjett oe regnskap for tiltaket bor kunne


sammenliknes.


Storre budsjettoppseti vedleggvs på eget ark )


Fremdriftsplan:
Når skal tillakel starie og når skal det avsluttes, eventuelt angi om det er løpende tiliak o.lign.?


_1,:dulvbhigfite g afm: (c) akkilrer


1L frcji 



ItudWeiltid 



cai cur  L


Rccu


ticuIS
LiabmaH 



, frctwvibtvArki-e.


trittaildilit


Andre offentlige instanser det sokes om midler fra:


•
iltiruk-14.6.


fbefint r-e»L


tuktki 6.4aAsoi% P, Prertin 3:3.Jepiefrnbing 



4i&esi 2-)tpkynULer,
11/ • • r••  ••• r•••• •


f&,-)DktkoKily--uiu Ce3r soi.ieftw3suctif-d.







Plan for viderefering:
hva skal skje når tiltaket det sokes midler il er avslutter?


Tilretteleggelse for funksjonshemmede:
Er nbaket olrettelagt for funksjonshemmede. nentuelt Iwordan'


mir


Auvtkwi akito 19L biudigniefrvkAte(  


Andre opplysninger: ti C riritio• apå cI ,().ekic


ct declv- ,xtrytj s-- tat-etttetyl fr-
tbludvad€


Felgende materiale er vedlagt seknaden:


Regnskap for tilskudd i 20 :


Rapport for tilskudd i 20_:


Arsregnskap for 2013 tticv-3.Lic


Arsmelding for 20_.


Overfering av tilskudd:
Overforingen av tilskudd skjer ved girering til sekers kontonummer.


Kontonummer (må oppgis ):  09-ew 



IC)A°274	
Sted / dato Sekers stempel og underskrift v ansvarlig penon


Søknaden sendes: Bydel Vestre Aker, Sorkedalsveien 150B, 0754 Oslo


retrva4








Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


SØKNADSSKJEMA
- TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor: Oslo Rode Kors besokstjeneste


Sokers navn: Osto Røde Kors besøkstjeneste


Svaradresse/-poststed: P.h. 3. Gronland. 0133 Oslo


Kontaktpenon: Stine Pernille H. Kjos


Telefon: 05003


Telefon: 22 05 44 78


Tittel på tiltaket/arrangementetfaktiviteten/prosjektet som det sokes midler til:


Besøkstjeneste


Soknadshelop: kr. I 0 000. -


Målgruppe(r):


Ensomme mennesker i Oslo, det være seg hjemmeboende, sykehjemsbeboere og


sykehuspastenter som har behov for og som ønsker kontakt med besoksvenner.


Personer fra 18 år og oppover som har lyst til å gjøre en frivillig innsats.


Målsetting med tiltaketiarrangementet/aktiviteten/prosjektet:


Bidra til kontakt mellom mennesker ved regelmessig besøk og aktivisering i institusjoner og i


hjemmene. Gjennom besøkene bidra til redusert ensomhetsfølelse og sosial inkludering for


enkeltmennesker.


Beskrivelse av tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:


Oslo Rode Kors har på grunn av datasystemet ikke mulighet til å sortere ut antall medlemmer


bydelsvis. Men vi vet at vi har 31 frivillige besøksvenner bosatt i bydelen. Besøksvennene


besøker hjemmeboende personer i bydelen, samt beboere på Vinderen bo- og servieesenter og


pasienter på Diakonhjemmet sykehus. Det kan også være besoksvenner bosatt i andre bydeler


som besøker mennesker i hydel Vestre Aker.


Oslo Rode Kors Besokstjeneste har lang tradisjon for å tilrettelegge besøk for personer som


onsker en besoksvenn. Vi er bevisste på at aktiviteten skal være dynamisk og behoy srettet. Til


enhver tid ønsker vi å tilby høy kvalitet i mote med de frivillige og de som benytter







aktiviteten. Det innebærer behov for ansatte tilretteleggere. samt innsatsen fra frivillige


gruppeledere.


Alle som bor i Oslo by og som foler et behov for en besøksvenn kan henvende seg til oss. Det


betyr at også beboere i Bydel Vestre Aker har denne muligheten.


I fjor fikk Besokstjenesten 249 henvendelser totalt med onske om å få besøk. Av disse var 21


beboere i Bydel Vestre Aker. Dette er en dobling fra året for. Antall henvendelser fra Vestre


Aker cr på samme nivå som bydel Nordre Aker. De som formidler behov til oss er pårørendc,


bydelens hjemmetjeneste, sykehjemnnene, dagsentra og vedkommende selv.


Omfanget / tidsbruket av den frivillige aktiviteten/ dugnadsarbeidet:
De 550 aktive besoksvennene i Oslo Røde Kors besøker mennesker i privathjem, i sykehjem


eller sykehus. Vi forventer at besoksvennene bruker to timer annenhver uke på besøkene,


mange legger ned flere timer enn det. Vi legger vekt på kvalitet og gode basiskunnskaper i


opplæringen av frivillige besoksvenner og i 20 13 arrangerte vi tretten besoksvennkurs å 12


timer. Det gjennomfores jevnlig telefonsamtale og eller e-postkontakt med de frivillige, samt


erfaringsutvekslinger. Besoksvennene inviteres til temakvelder som oppfattes som belønning.


motivasjon og videreurvikling seg selv som besøksvenn.


Kort beskrivelse av den viktigste verdien for deltakerne, og eventuelt for andre, av at
tiltaket/ aktisiteten gjennomfores:
Det viktigste for de som får en besøksvenn er at de får ulvidet sitt sosiale nettverk. For noen


betyr det en grunn til å stå opp om morgenen, det gir mening i tilværelsen, det gir følelsc av


tilhørighet og at man er verdifull, det skaper økt livskvalitet. For noen betyr det å få en


besøksvenn som ikke cr lønnet utrolig myc da de moter mange ansatte i det offentlige


hjelpeapparatet. For noen betyr det at de kan komme seg en tur ut —om det er for å gå en tur,


gå på kafe, handle litt eller ta en ekspedisjon til byen for å gå på teater eller museum.


Samarbeidspartnere:
Samarbeidspattnere i bydelen: Vestre Aker frivilligsentral. Rcla menighet. Vinderen bo- og


senieesenter og Diakonhjemmet sykehus. Samarbeidspartnere i kommunen: Velferdsetaten.


Sykehjemsetaten, bydelene.


Andre offentlige instanser det søkes om midler fra:
Sykehjemsetaten. Velferdsetaten. Flelsedirektoratel og bydel Sagene


Fremdriftsplan:
Dette er ct løpende tiltak for beboere i bydelen. Besøkstjenesten har eksistert siden 1949 og er


ikke tidsavgrenset. Den forholder seg til enhver tid de samfunnsnnessige endringene og til de


behov som er gjeldende for målgruppene.


Tilretteleggelse for funksjonshemmede:
Funksjonshemmede kan få besoksvenn på lik linje med andre søkere. Om de har lyst eller


muliehet kan de bli frivillige besøksvenner.







Budsjett for tiltaket:


Inntekter


Egne midler






892 000


Finansiering Helserfirektoratet






400 000


Kommunal finansiering (Sykehjemsetaten og Velferdsetaten)






400 000


Norges Røde Kors






100 000


Annen finansiering sum (private, legater, fond, etc.)






260 000


Total finansiering: 2 052 000


Kostnader
Lønn, inkl, sosiale utgifter 1 597 000


Reiseutgifter, arrangementer, møter, konferanser






20 000


Trykking, publikasjoner osv.






40 000


Forbruksmateriell, kontortjenester og driftsutgifter inkl, lokaler og energi






148 000


Aktivitetskostnader






247 000


Totale kostnader: 2 052 000


Følgende materiale er vedlagt søknaden:


Årsmelding for 2013: se vedlegg


Oserforing av tilskudd:
Kontonummer: 6030 05 41545


Oslo 25.02.14
Sted / dato Søkers stempel og underskrift av annarlig person


Søknaden sendes: Bydel Vestre Aker, Sorkedalsveien 150B, 0754 Oslo







Årsrapport
2013


+ Røde KorsOslo







Rede Kors Oslo
Beseksljeneste


Innledning
Arsrapporlen for Oslo Røde Kors Besøkstjeneste beskriver aktiviteten og gir en
status på besøksvenner og de som ønsker seg besøk Likeledes gir den en oversikt
over gjennomførte tiltak. påbegynte prosjekter og tilbud. I år har fokuset vært å
iverksette pilotprosjektene «Besøk til eldre innvandere» og møteplassen
«Onsdagskaffen, Vi har også justert opplegget for Medvandrer'n og fullført
dokumentarfotoprosjektet. I strategien 2012-14 for besøksfjenesten legges det
føringer for økt rekruttering og vi har i den sammenheng samarbeidet med Norges
Kreative Høyskole om «Den store saken» og Helseetaten om fremstøt i forhold til
rekruttering via NAV.


Om Oslo Røde Kors


Røde Kors- prinsippene


Humanitet, upartiskhet. nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet, universalitet.


Oslo Røde Kors' strategigrunnlag


Røde Kors' oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskefig nød og lidelse.
Vi arbeider for et trygt samfunn hvor Røde Kors bevegelsens verdier om
enkeltmenneskets rettigheter og verdighet respekteres og spre budskapet om
Internasjonal humanitær rett.


Prioriterte arbeidsoppgaver for Oslo Røde Kors er:


Oslo Røde Kors er alltid klar til innsats for mennesker i kriser og katastrofer.
Oslo Røde Kors har viljen til å hjelpe, styrken til å handle.
Oslo Røde Kors er organisert og prioriterer slik at vi stadig kan hjelpe flere på en
bedre måte.
Røde Kors er en demokratisk medlemsorganisasjon og vi får styrke gjennom vårt
medlemstall.


Røde Kors' personlighet:
Røde Kors i Oslo skal være et uredd, optimistisk og romslig medmenneske som du
alltid kan stole på. Vi er medmennesker som gir HAP, dvs, at vi er humanitære,
åpne, pålitelige


3. Om Besøkstjenesten
Oslo Røde Kors besøksfieneste (ORK besøkstjeneste/besøkstjenesten) ble opprettet
i 1949. Fra å være et tilbud til ensomme pasienter på sykehus og eldre på
gamlehjem, er Besøkstjenesten i dag et byomfattende tilbud til hjemmeboende,
sykehjemsbeboere og sykehuspasienter. Det finnes ingen kntener for å få en
besøksvenn, annet enn at den som skal motta besøk må ønske det selv. Ut over det
er verken kjønn eller alder avgjørende (man må være over 18 år). Som oftest oppgis
en følelse av ensomhet som årsak ved henvendelser Grunner til ensomhetsfølelsen
er varierende, men har ofte sammenheng med fysisk- og psykisk helse og alder. De
fleste ønsker sosial kontakt og/eller en tur ut.


Besøksvenner er personer over 18 år, med lyst og anledning til å gjøre en frivillig
innsats. Besøksvennkurs og intervju gjennomføres før en eventuell godkjenning som







4. Rede KorsOsio
Besøkmjenesie


besøksvenn gis. De frivilliges medmenneskelighet og engasjement er
hovedressursen og det viktigste virkemiddelet for å møte behovene hl de som ønsker
besøk. Besøksvennene er samtalepartnere, skaper sosial kontakt, bistår med små
praktiske gjøremål eller blir med en tur ut.


Mål for Røde Kors Besøkstjeneste


Hovedmål 2013:


1 Besøkstjenesten har 620 aktive besøksvenner ved utgangen av 2013.


2 Besøkstjenesten oppfattes som relevant og mange i byen har god kjennskap
til oss.


3 Besøkstjenesten følger med i tiden og er justert i forhold til dagens behov.


Bemanning
Ved årsskiftet var bemanningen i ORK besøkstjeneste slik; koordinator Jorunn
Pedersen i 50 % stilling, koordinator Laila Ateigen i 100 % stilling og koordinator Silje
Haugen i 100 % stilling, samt leder Stine Pemille Hauge Kjos i 50 % stilling (samt 50
% i Nettverket for besøkstjenester i Oslo.) Deler av året har vi hatt vikarer for Silje
Haugen som hadde foreldrepermisjon. I tillegg bistår avdelingsleder for
Dialog/nettverk, Merethe Skaug Sørensen, ved behov. Koordinatorenes hovedarbeid
har bl.a. bestått i, prosjektarbeid, opplæring og oppfølging av gruppeledere og
besøksvenner, samt kobling av besøksvenner og de som ønsker seg besøk. Videre
har det vært omlegging i Medvandrer'n og vi har inngåt1 samarbeid med Helseetaten
om rekruttering. Vi har brukt året til å jobbe videre med «Plan for videreutvikling av
besøkstjenesten 2012-2014.» Aret avsluttet med kobling av tilbydere og ønsker av
julefeiring gjennom Julesentralen.


Lokalforeningene
Østensjø Røde Kors har en meget aktiv gruppeleder som følger opp besøksvennene
i lokalforeningen og bidrar inn på besøksvennkurs og andre arrangement. Nordre
Aker Røde Kors har to gruppeledere som følger opp besøksvennene.
Lokalforeningen og gruppeledeme er ellers aktive med arrangementer på mange
sykehjem og turer i bydelen. Oslo Røde Kors Vestre har fire gruppeledere samt
kontaktpersoner på tre sykehus. Ønskes mer inngående informasjon om aktivitetene i
lokatforeningenes enn det som fremgår i denne rapporten, kan det fås ved
henvendelse. Distriktskontoret har ansvaret for äll rekrutterIng, opptæring, kobting og
oppfølging av besøksvenner tilhørende lokalforetungene, samt mottakelse av







ele Røde Kors OSIO
Besakseeneste


søknader om å få en besøksvenn Denne rapporlen skiller for øvrig ikke mellom
lokafforeningene og distriktskontoret.


4. Hva har skjedd i 2013?
De som ønsket besøk
Det er ulike årsaker til at mennesker ønsker seg en besøksvenn. Hovedårsaken er
som oftest en føleise av ensomhet. Lite eller manglende nettverk, samt redusert
fysisk- og/elier psykisk helse kan sies å være en felles grunn for søknad om
besøksvenn.


Alle enkeltpersoner som ønsker seg besøk får et kartleggingsbesøk før en eventuell
kobling. Kartleggingsbesøkene foretas av frivillige og ansatte. Kartleggingsbesøket er
grunnlaget for koblingen og vi spør om ønsker, interesser, bakgrunn, nettverk og
helsetilstand. Ved å vite meste mulig om personen kan vi lage best mulig koblinger.
Gjennom kartleggingsbesøket får vi også anledning til å justere forventingene til
besøkstjenesten f.eks. grenseoppgangen i forhold til hjemmetjenester. Vi får gode
tilbakemeldinger på utførelsen av kartleggingsbesøkene.


Henvendelsene
I 2013 har vi hatt en økning på 29 forespørsler om å få besøksvenn. Da
besøkstjenesten er en frivillig tjeneste har ikke alle ønsker og behov blitt
etterkommet. I diagrammet fremkommer det hvem som har kommet med
henvendelsene:


Henvendelserfra
2%


Andreorganisasjoner
Bydelene
Institusjoner
Pargrende


titRiadeKors
Ukjent
Vedkommende







øle Røde Kors Oslo
Besøkstjeneste


Tabellen nedenfor viser hvem som besørget henvendelsene for de som ønsket
besøk og hvordan det har endret seg over tid:


Vedkommende
som ønsket besøk


33 30 21 23 42 47 56


Pårørende
(familie, venner, bekjente)


31 28 41 34 33 36 50


Bydelene
(hjemmesykepleie,
søknadskontor, sosionomer,
fysioterapeuter, seniorveiledere,
psykiatriske sykepleiere,
fastleger, sentre)


48 48 54 66 53 69 86


Institusjoner
(sykehus, sykehjem,
rehabiliteringssentre)


37 22 35 29 29 59 45


Røde Kors
(besøksvenner, ansatte,
lokalforeningene)


0 8 6 6 6 3 3


Andre
(organisasjoner,
samarbeidspartnere)


1 5 2 5 4 6 4


Vet ikke 1 0 1 1 0 0 8
Totalt 151 141* 162 164 167 220 249
Inntaksstopp i tre meneder


Som det fremgår av tabellen var det en stor økning fra 2011 til 2012 og økningen har
fortsatt i 2013. Vi vet lite om hva økningen skyldes, annet enn ulike fremstøt for å
promotere besøkstjenesten gjennom nye tiltak/prosjekt, nye brosjyrer, stand og
orienteringer. Se senere i rapporlen for mer informasjon om dette.


Antall henvendelser i forhold til alder på de som ønsket besøk:


18 - 29 år 4 1 2 6 2 5 8
30 - 39 år 2 3 5 2 5 15 11
40 - 49 år 13 8 8 6 6 14 14
50 - 59 år 14 12 15 25 17 17 24
60 - 69 år 16 16 15 24 21 25 34
70 - 79 år 27 23 29 18 29 29 38
80 - 89 år 60 48 54 56 49 72 70
90 - 100 år 10 15 20 20 28 24 32
Over 100 år






1 0 0 2 1
Ukjent alder 5 15 13 13 8 4 13
Gruppe beboere







4 2 13 4
Sum 151 141 162 164 167 220 249


Kommentar til tabell:







Røde Kors Oslo
Besokstjenesle


Hovedtyngden ligger fortsatt på aldersgruppen 80-89 år. I aldersgruppen 60-79 har
det vært en relativt stor økning. Spredning i alder på de som ønsket besøk byr på
ulike problemstillinger. Henvendelsene fra yngre mennesker er ofte preget av mer
komplekse behov. Se figur for grafisk fremstilling av alderen på de som ønsket seg
besøk i 2013:


Antall henvendelser i forhold til alder 2013
80


70


60


50


40


30


20


10


18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80-89 år over 90 år


Over 200 av de som ønsket en besøksvenn bodde i egen bolig eller
omsorgsboliglbokollektiv. 13 av henvendelsene gjaldt gruppe beboere på sykehjem,
mens 34 gjaldt enkeltpersoner i sykehjem eller sykehus. Av de vi har registrert var
175 kvinner og 68 menn. Vi har fått 6 henvendelser fra grupper (på sykehjem), det er
en nedgang fra i fjor. Mange ansatte i sykehjem spør nå om besøksvenn til
enkeltpersoner.


Hvor i byen bor de som ønsker besøk?
Se figur for gratisk fremstilling av hvilke bydeler henvendelsene gjaldt i 2013:


Antall henvendelser per bydel 2013


Alna


Bjerke


Frogner


	


Gamle Oslo 	 


Grorud


	


GrUnerløkka 	


Nordre Aker


Nordstrand


	


Sagene 	


St. Hanshaugen


Stovner


Søndre Nordstrand


	


Ukjent 3


Ullern


Vestre Aker


Østensjø


15


11


28


10


29


20


12


34


12


10


6


6
21


19







4. Røde Kors Oslo
Besokstieneste


Kommentar til tabell:
I år har det vært en særdeles sterk økrung i henvendelser fra bydel Sagene og
Gamle Oslo. Bydel GrUnerløkka ligger fortsatt høyt, Tabellen gir oversikt over hvilke
bydeler de som søkte om besøksvenn bodde


Alna 6 5 13 22 14 12 15
Sjerke 6 9 12 3 7 6 6
Frogner 14 15 15 14 19 27 11
Gamle Oslo 9 2 5 4 6 15 28
Grorud 14 7 10 1 8 8 10
Grünerløkka 8 9 12 22 17 25 29
Nordre Aker 16 18 18 13 20 22 20
Nordstrand 12 17 6 10 15 10 12
Sagene 13 7 12 14 13 19 34
St. Hanshaugen 8 8 12 10 3 9 12
Stovner 5 5 7 1 1 13 10
Søndre Nordstrand 2 5 1 11 9 10 6
Ullern 6 3 9 4 2 10 6
Vestre Aker 6 12 14 16 17 11 21
Østensjø 22 15 16 13 16 19 19
Vet ikke 4 4 0 6 0 4 10
Totalt 151 141 162 164 167 220 249


Det er vanskelig å si noe sikkert om årsakene il ulikhetene i antall henvendelser.
Men vi har antakelser om at dernografien og levekår i hver enkelt bydel, kunnskap
om besøkstjenesten i f.eks. hjemmetjenesten eller andre besøksvirksomheters
innsats, kan ha noe å si. Det siste ser vi ganske klart i bydel Ullern og St.
Hanshaugen der andre besøksvirksomheter er aktive.


Besøksvertene
Per 31.12.13 var det 396 personer som fikk besøk av en besøksvenn hjemme hos
seg selv. 155 frivillige besøkte i sykehjem og sykehus, disse møter mange beboere
på sin besøksrunde og tallfesting blir umulig. Vi antar at i hvert fall 1000 men nesker
har møtt og blitt sett av en besøksvenn i løpet av året.


I årets ringerunde til de som får besøk har vi ringt 20 besøksverter, 15 kvinner og 5
menn. 17 av disse var fornøyde med tjenesten. Tre besøksverter har kommet med
tilbakemeldinger som vi har tatt tak i.


Vi fikk positive tilbakemeldinger på våre besøksvenner. Flere av besøksvertene
uttrykker takknemlighet og legger vekt på at besøksvennen har vært viktig for dem
en vanskelig periode, En dame sier om besøksvennen av «hun er sin egen vekt verdt
i gull!»
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Besøksvennene
Antall aktive frivillige per 31.12.13: 565 (522 i 2012 og 506 i 2011)
Antall frivillige i løpet av året: 667 (630 12012)
Antall frivillighetstimer i løpet av 2013: 28 068 (25 326 i 2012), utført av 667
frivillige. Det utgjør 16,5 årsverk.
Antall nye koblinger: 235 (180 i 2012 og 135 12011).
Korttidsfrivillige; julevenner: 17 julevenner nedla omkring 96 frivillighetstimer.
Medvandrer'n, antall frivillighetstimer i løpet av 2013: 424 hmer nedlagt av 17
frivillige.


Vi gikk over til et nytt databasesystem fra 2012, derfor har vi bare sammenliknbare
tall for alder fra 2012 og 2013. Vi ser ikke noen markant endring i forhold til
aldersfordelingen:


Kjønnsfordelingen blant de aktive besøksvennene:


Kvinner 409 322 363 354 412 428 463
Menn 60 66 74 80 94 94 102
Totalt 469 388 437 434 506 522 565


Kommentar til tabell:
Av tabellen ovenfor fremgår det at det fortsatt er en klar overrepresentasjon av
kvinner blant besøksvennene. Antall menn ligger på det samme nivåel som året før.


Opplæring og oppfølging av besøksvenner
God oppfølging av besøksvennstaben var et av hovedmålene i 2013 for å kunne
beholde flere av de frivillige. Håpet var en økning til 620 aktive frivillige, men endte på
565. Besøksvennene blir fulgt opp av gruppeledere og ansatte. Mange besøksvenner
gjør en ekstra innsats ved å hjelpe til på besøksvennkurs og temakvelder,
arbeidsgrupper, fortelle på kurs, infomøter og stands, intervjue nye besøksvenner,
samt delta på tur til Finnerud Aktivitetssenter i Sørkedalen.


Besøksvennkurs, temamøter og veiledning
Det er stadig god pågang til kursene og vi gjennomførte 13 temakurs besøkstjeneste,
det høyeste antallet noensinne. Vi har tilbudt kurs på kveldstid, dagtid og helg.
Kursopplegget besøksvennene må gjennom er som følger;


Innføring i Røde Kors historie og verdier (3 timer)
Grunnkurs Omsorg (6 timer)
Temakurs besøkstjeneste (3 timer)


Besøksvennene tar Innføringskurset og Grunnkurs Omsorg sammen med andre
frivillige på omsorgsfeltet før de spesialiserer seg på besøkstjeneste. 211
besøksvenner har gjennomført temakurset. Etter kursene er det intervjues alle og blir


29 år og yngre
30-49 år 
50 år og eldre 
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eventuelt godkjent. Godkjente besøksvenner får ID-kort og besøksvennpins for å
kunne vise hvem de kommer på oppdrag fra


Gjennom Nettverket for besøkstjenester i Oslo har besøksvennene vært invitert til fire
temakvelder. Hensikten med kveldene er å øke kompetansen blant nye og erfarne
frivillige besøkere, på tvers av organisasjonsgrensene. Å gi besøksvennene
opplevelse av "å bli sett" for den innsatsen de gjør har også vært en viktig dimensjon.
Deltakerne representerte et snitt av besøksvirksomhetene og flere besøksvenner fra
ORK deltok hver gang.


"Mer av det som virker!" Gry Espedal, Diakonhjemmet høyskole_
tten grenser Birgit Skarstein og Merethe Skaug


Sørensen_
Apning av fotoutsfillingen
«Men først og fremst en god venn»


Sandra Rebekka Nielsen, Håkon
Nordahl, Marianne Clementine Håheim,
Thale Sørum, Merethe Skaug Sørensen
og Anne-Lise Farstad.


Workshops:
"Frivillighet i sykehjem"
"Frivillige som leder frivillige"
"Frivillighet og psykisk helse"
"Belønning av frivillige"
"Frivillig i møte med mennesker med
demens"


Tonje Bjertnes, Sagenehjemmet.
Inger Molvik, Engelsborg ressurssenter_
Øivind Langeland, Liv Solberg, Harald
Arnesen og Sanim Majid, Oslo Røde
Kors.


Besøksvennene fikk også invitasjon til temakveld om demenssykdom i regi av
Akershus Røde Kors og arrangementet "Demens i Oslo." De som har hatt behov for
veiledning i forhold til psykisk sykdom hos den de besøker har fått det via e-post og
telefon med psykiatrisk sykepleier Liv Solberg. Alle besøksvennen fikk filbud om
gratis 1. hjelpskurs.


Tidligere besøksvenn og sanger Ingvild Æ Wilhelmsen ga oss en julekonsert i gave.
Det var mulig å gi en pengegave til besøkstjenesten ved utgangen. Vi fikk bl.a denne
tilbakemeldingen fra en publikummer «Tusen takk for Julekonsert! Den var
eventyrlig!»


Besøk på sykehus
Da besøkstjenesten i sin tid ble etablert var det på grunn av den lange liggebden på
sykehusene. Røde Kors så at det var et behov for sosial kontakt blant pasienter på
sykehus og vi fortsetter innsatsen på sykehusene selv om liggetiden er betydelig
kortere enn fidligere. Enkelte besøksvenner har også besøkt mennesker på
isolatpostene på Ullevål sykehus og på Rikshospitalet.


Diakonhjemmet Sykehus
Vi har hatt kontakt med frivillighetskoordinator Gudny Fløttum som følger opp en
gruppe på ni besøksvenner. Samarbeidet med frivillighetskoordinator ved sykehuset
har vært godt og oppleves nødvendig for å kunne tilby en funksjonell tjeneste. Alle
nye frivillige som skal være besøksvenner må delta på besøksvennkurs. Oppgavene
for besøksvennene går på utlån av bøker og besøksbeneste på post_ I tillegg
rekrutterer sykehuset egne frivillige til mottakelsen for akutten og dagkirurgi.
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Radiumhospitalet
Grunnet sykehusets omprioritering i arealer og ønske om bibliotek i rnottaksområdet
har en liten komite jobbet for å t9nne en løsning på fortsatt bibliotekdrift i byggetiden.
Prosessen er ikke avsluttet. Besøksvennene holder biblioteket åpent, er
nærværende på poliklinikkens venterom, går med boktralle, håndarbeidstralle,
artotektralle og avistralle.


Lovisenberg Diakonale Sykehus
Sykehuset har en ansatt frivillighetskoordinator som administrerer de ulike frivillige
aktivitetene. Informasjon om det å være frivillig på sykehuset og oppfølging av de
frivillige er oppgaver som faller inn under hennes arbeidsområde. ORK har seks
besøksvenner ved sykehuset. Tre er aktive med å organisere pasientbiblioteket;
kjøper inn bøker lydbøker og låner ut disse til pasientene på ukentlig basis. Det lånes
ut ca. 50 bøker i måneden. De andre besøksvennene er i mottakelsen, samt at en
bidrar sosialt i en avdeling.


Besøk i sykehjem


Besøkstjenesten har i 2013 tilbudt besøk til enkeltpersoner og avdelinger på 37 av
byens sykehjem (se liste under). Besøksvennene har også stått for egne tilstelninger
og bidratt ved sykehjemmenes egne arrangementer og turer. Videre har
besøksvenner engasjert seg med nyhetstime, bingo, sittedans, høytlesning,
samtaletjeneste, tralletjeneste og lørdagsvafler. Vi har ved årsskiftet nærmere 170
aktive besøksvenner på byens sykehjem, i løpet av året har enda flere vært
engasjert. Frivillige har bistått Sykehjemsetaten på to konserter for
sykehjemsbeboere.


Vi hadde besøkstjenestegrupper eller enkeltbesøkere på følgende sykeh em per
31.12.13:


Akerselva sykehjem Nordseterhjemmet


Arnmerudhjemmet Oppsalhjemmet


Ammerudlunden Paulus sykehjem


Bekkelagshjemmet Ryenhjemmet


Cathinka Guldberg-senteret Rødtvet sykehjem


Fagerborghjemrnet Sagenehjemmet


Frognerhjemmet Silurveien sykehjem


Grefsenhjemmet Smestadhjemmet


Grünerløkka sykehjem Sofienbergsenteret


Lambertseter sykehjem Solvang sykehjem


Langerud sykehjem St. Halvardshjemmet


Lille Tøyen sykehjem St. Hanshaugen Omsorgssenter


Lilleborg sykehjem Stovnerskogen sykehjem


Lillohjemmet Tåsenhjemrnet


Lindeberg Omsorgssenter Uranienborghjemmet


Madserud sykehjem Villa Enerhaugen


Majorstutunet bo- og behandlingssenter Vinderen bo- og servicesenter


Midtåsenhjemmet Vålerengen bo- og servicesenter


Nordberghjemmel
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Norges Røde Kors utarbeidet i 2013 tre rapporter om sårbare grupper der eldre var
en av disse. Besøkstjenesten flkk oppdraget med å finne de eldre informantene og
gjorde dette i samarbeid med en av besøksvennene på Oppsalhjemmet.
Oppsalhjemmet var meget velvillige til å delta og vi mener rapporten er med på å
nyansere det medreskapte negative bilde av sykehjemssektoren på en positiv måte.


Gruppelederfunksjonen
Besøkstjenesten hadde ved årsskiftet 26 gruppeledere med ansvar for oppfølgingen
av besøksvenner. 22 gruppeledere følger opp besøksvenner på ordinært vis. Fire
gruppeledere har eget ansvarsområde, det gjelder: «Medvandrer'n,»
«Onsdagskaffen,» «Besøk med hund» og «Besøk til eldre innvandrere.»


Gruppeledere med ansvar
for oppfølging har opptil 25


aktive besøksvenner sin
gruppe. I 2013 har de


gjennomført to ringerunder
til besøksvennene.


Gruppelederrollen er en
svært viktig faktor for at


kontakten mellom
besøksvennene og


besøkstjenesten oppleves
hIstrekkelig. Ved oppstart


får besøksvennene et
velkomstbrev med bilde av


sin gruppeleder.
Gruppeleder får beskjed om at
en ny besøksvenn har begynt


og skal ta kontakt med
vedkommende umiddelbart.


I ()1(1I 1 Kr1)


Høsten 2013 jobbet en prosjektleder og to gruppeledere ut et ressurshefte for
gruppeledere Bakgrunnen for dette var et ønske fra gruppelederne om å klargjøre
hva det forventes av den som innehar rollen og hvor fleksibel rollen er. Ressursheftet
skal også sikre besøksvennene en god, tett og lik oppfølging. Videre har en liten
gruppe ansatte og frivillige jobbet videre med det elektroniske oppfølgingssystemet vi
har på intranettet Korsveien. Vårt oppfølgingssystem har ikke fungert optimalt og ført
til mye frustrasjon blant gruppeledere og ansatte. Det er helt avgjørende for en god
oppfølging av besøksvennen at vi har et elektronisk system som fungerer for både de
frivillige og ansatle. Løsningen vi har kommet frem til minimerer risikofaktorene for
mulige feil og vanskeligheter.


Gruppelederne har i tillegg vært med på informasjonsmøtene for nye frivillige, fortaft
om egenopplevelsen ved å være besøksvenn på besøksvennkursene, vært
vert/vertinner på besøksvennkursene og temakveldene. To gruppeledere deltok på
ORKs årsmøte og noen har intervjuet nye besøksvenner. Det ble avholdt sommerfest
og to gruppeledermøter. Gruppelederne får trIbud om gruppelederopplæringen som
er felles for alle gruppeledere i ORK.
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Strategi for Besøkstjenesten
Distriktsstyret i ORK ba i 2010 om en plan for videreutvikling av besøkstjenesten.
Våren 2011 arbeidet en gruppe av tre frivillige og en ansatt ut en videreutviklingsplan
som ble forelagt Distriktsstyret. Styret besluttet på bakgrunn av planen å budsjettere
med en ny 100 % stilling i besøkstjenesten og ba samtidig om en klar strategi for
2012-2014. Strategiens hovedpunkter er:


Økning på 200 besøksvenner (fra 500 til 700) over tre år.
Gjennomgående i hele perioden ha fokus på rekruttering, reduseff turnover og
forbedre arbeidsprosesser.
Gi tilbud orn besøk til flere ensomme mennesker.
Igangsette pilotprosjekt basert på Oslobefolkningens behov bl.a rettet mot
eldre innvandrere og psykisk syke.


Pilotprosjekt: Nettverksgruppe «Onsdagskaffen»
Målet med prosjektet er å gi økt livskvalitet til mennesker som ikke deltar på
samfunnets vanlige sosiale arenaer. Vi ønsker å skape møteplasser, "små hjem," for
å dekke et allmennmenneskelig basalbehov for sosialt samvær. Voksne i alderen 25-
65 år som lever sosialt isolert vil gjennom prosjektet få en mulighet for å skape
robuste relasjoner til andre, dette ved å ha vedvarende møtekvelder over år.


"Onsdagskaffen" startet opp i
februar 2013, med en gruppe på


åtte besøksvenner og en
gruppeleder. Alle frivillige deltok
aktivt i planleggingsfasen. Vi har


brukt året på å etablere tilbudet, og
å finne potensielle deltagere.


Aktiviteten har hatt mellom 10 og
16 besøkende hver gang. 2/3-del


av de besøkende er over 75 år og
hører ikke inn under målgruppen


vår. De har allikevel hatt stort
utbytte av aktiviteten. 1/3-del har


vært i målgruppen. De samme
personene kommer ikke hver gang.
Det er derfor vanskelig å planlegge
tema eller aktiviteter fra onsdag til


onsdag.


I løpet av året har de største utfordringene vært rekruttering av frivillige og deltagere.
bygge opp et slikt prosjekt er tidkrevende både for gruppeleder og ansatte. Alle de


frivillige var helt nye besøksvenner, derfor har vi jobbet mye med å kallegge
forventninger og gi god oppfølging av de frivillige. Vi var klar over at vår målgruppe
kan være ustabile når det gjelder oppmøte og at endel uteblir selv om de sier de skal
komme. Likevel har flere frivillige som mistet motet og sluttet i løpet av året
begrunnet i mangel på deltagere. Derfor har rekruttering av frivillige vært i fokus for at
vi skulle kunne oppreffholde et godt tilbud slik at deltagerne ville fortsette å komme.
Vi ønsker a ha en møteplass med ulike aktiviteter, hvor deltakerne kan la seg
aktiviserer, engasjere og skape nye nettverk. De frivillige har sendt ut sms til
personer i målgruppen og fulgt opp de som har kommet pa Onsdagskaffen.
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Vi fortsetter med friskt mot i
2014 med å lage brosjyre og


gjøre en systematisk og
strategisk innsats i å rekruttere


flere deltagere. Hittil har det vært
delt ut flyers i bydelen og vi har


rekruttert deltakere via
besøkstjenestens system,


fremover vil det være viktig å gå
i dialog med bydelen.


Før jul fikk «Onsdagskaffen»
spandert julebord fra Rema1000.
Det ble en fantastisk samling for


mennesker som vanligvis ikke
blir invitert på julebord.


Pilotprosjekt: Besøk til eldre innvandrere
Det å eldes i et annet land medfører større risiko for helseproblemer, språkvansker,
sosial isolasjon og ensomhet (Ingebretsen & Nergård 2007). En kartlegging vi foretok
i 2012 viser at det finnes få eller ingen tilbud i form av en-til en kontakt til eldre
innvandrere som har lite nettverk, eller som mangler nettverk. Vi startet derfor et
pilotprosjekt i 2012 basert på de overnevnte årsakene. Med formål om å forebygge
og lindre ensomheten for eldre innvandrere kan vi nå tilby de som ønsket det, en
besøksvenn som snakker deres eget morsmål. Noen av våre eksisterende frivillige
besøksvenner med innvandrerbakgrunn er positive til å være besøksvenn for en med
samme morsmål. Vi har også rekruttert nye besøksvenner som ønsker å besøke en
på et annet språk enn norsk.


Arbeidsgruppen som har jobbet med pilotprosjektet i år bestod av frivillige og en
ansatt. Deltakere i arbeidsgruppen har vært på ulike seminarer og møter for å fortelle
om prosjektet, bl.a. på Demens i Oslo og Humanitært forum. Arbeidsgruppen har
utarbeidet informasjonsmateriell på urdu, somalisk og arabisk. Umiddelbart etter
spredning av brosjyrene mottok vi henvendelser fra folk som ønsket besøk på ett av
disse språkene.


Vi mottok Mangfoldsprisen 2013 fra Norges Røde Kors. Juryen begrunnet sin
tildeling slik (se neste side):
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Kandidaten viser nytenking overfor en sårbar gruppe av eldre innvandrere i
Oslo. Juryen fremhever følgende momenter


Prosjeklet er en pllot på et dokumentert behov hos en sårbar gruppe


Aktiviteten er konkret, attraktiv og lett gjennomførbar fordi behovet er kjent,


forståelig og meningsfullt


Prosjektel er fremtidsrettet og innovativt ved at det er dokumentert at det vil


være el behov for aktiviteten i enda større grad i årene som kommer med


flere eldre innvandrere


Frivillige som i dag er knyttet til aktiviteten består av et mangfold rekruttert


fra ulike nasjonaliteter og personlige interesser for å dekke målgruppens


ulikheter


Dette bldrar også til økt rekruttering av et mangfold kompetanse til Røde


Kors


Ved dette prosjektet viser Oslo Røde Kors i praksis at organisasjonen


gjenspeiler behovene i lokalsamfunnet i Oslo og rekrutterer et mangfold av


frivillige til å dekke behovene


Aktiviteten «Besøk for eldre innvandrere» treffer bredt i Røde Kors


vurderingen for behovsanalyse for om aktiviteten er bærekraftig:


Reduksjon av ensomhet


Flerkulturelt arbeid og mangfold i praksis


Seniorkraft som metode


Prosjeklet samarbeider med ulike etater/organisasjoner i Oslo kommune


Dette er et prosjekt som vil kunne vare og gi nasjonal læringsverdi i


organisasjonen


fl
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Rekrutteringskampanje
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Besøkstjeneste fikk være case i Norges Kreative Høyskoles
aksjon «Den store saken.» Fem grupper med studenter
som ga oss forslag til en rekrutteringskampanje rettet mot
mennesker i alderen 40-50 år som kan besøke på
Vinnerbidraget «Din hverdag — andres eventyr» vant
konkurransen og fikk mulighet til å jobbe ut en kampanje for
oss. Kampanjen retter seg mot ansatte innen brannvesenet,
sykehus og politi. Det var mye jobb med å få kampanjen og
materiellet ferdigstilt og det førte til at vi kun fikk kjørt
kampanjen hos Oslo brannvesen før jul. Resultatene ser vi
ikke før i 2014 da vi skal kjøre kampanjen i to omganger
hos Oslo brannvesen, Oslo politiet og på en del av
sykehusene i byen. Se bildene til venstre for forsidene til
hver brosjyre og roll-up.


Ellers har rekrutteringen primært gått via ORKs egne
informasjonsmøter, jungeltelegrafen, facebook og
nettsidene. Vi fikk også noen nye besøksvenner etter
fjorårets Julevennkampanje.


Rekruttering av NAV-deltakere
Etter noen innledende samtaler med ansatte i Helseetaten
over tid fant vi fram til et samarbeidsområde begge parter
ønsket å gå inn i. Samarbeidsområdet er å engasjere
mennesker som er deltakere i ulike NAV-programmer som
frivillige besøksvenner. Samarbeidet konkrefiserte seg til et
«dialogmøte» i november. Helseetaten og besøkstjenesten
inviterte ansatte i NAV kommune og -stat til å se på måter å
samarbeid på for å tilby NAV-deltakere muligheten til å
være besøksvenn.


Dialogmøtet var en stor suksess. Det deltok NAV-ansatte i
kommunen/staten fra seks ulike bydeler og fra fylket. Vi fikk
gode tilbakemeldinger på innholdet i møtet, på møteformen
og på et mulig samarbeid. Før jul hadde vi gjort avtaler om
å besøke NAV kontorer i tre bydeler.


Til å lede dette arbeidet har vi en frivillig prosjektleder med
lang arbeidserfaring fra HR-arbeid. Hun har sammen med
leder for besøkstjenesten utarbeidet et utvidet
oppfølgingsprogram for de vi rekrutterer via NAV, samt en
kompetansepakke som synfiggjør hva en besøksvenn får
igjen for sitt engasjement.
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Andre aktiviteter


Medvandrer'n
Turgruppa Medvandrer'n er et lavterskeltilbud til medlemmer av Fontenehusene i
Oslo. Mental Helse Oslo og deltakere Røde Kors aktiviteter. Frivillige fra ORK deltar
på turene som i 2013 ble arrangert nesten hver søndag fram til sommeren, annen
hver søndag i høstsemesteret.


Gruppa ledes av en frivillig gruppeleder Det ble et skifte av gruppeleder høsten
2013. Det har vært en økning i antall deltakere i løpet av året. Arsakene kan være at
Mental Helse Oslo også bidrar med deltakere nå og at turtilbudet har blitt mer variert.
I tillegg til de vanlige søndagsturene har det vært en helgetur med rafting, en
overnatfingstur på en DNT-hytte og kanotur. Det har vært gode tilbakemeldinger på
tilbudet. Turgruppa har også mottatt en del matvarer (sponset) til turene slik man har
kunnet tilby god servering. Antall frivillige har vært tilfredsstillende.


Tur til Finnerud Aktivitetssenter
I samarbeid med Finnerud Aktivitetssenter arrangerte vi den årlige turen for de eldre
besøksvertene hos oss. Det var 20 av de eldste som deltok, fire av disse hadde med
seg sin besøksvenn. Det var åtte frivillige sjåfører som stilte opp og bidro til at det ble
en flott tur. Vi spiste god lapskaus og de berømte vaflene til kaffen. Været var fint, slik
at flere valgte å spasere på de tilrettelagte stiene og nyte naturen i området. En av
deltagerne deklamerte dikt. Alle deltakere ble hentet hjemme og kjørt tilbake og fikk
praktisk hjelp om de trengte det.


Dokumentarfotoprosjekt
Prosjektet søkte å vise,
gjennom fotografier, det
«rommet» et
besøksvennpar skaper
sammen. Målet var å
vise frem
besøkstjenestens flotte og
mangfoldige frivillige og
deltakere. Som et
supplement til bildene
skrev deltakerne en kort
tekst om hva
besøksforholdet betyr for
dem. Besøksvenn og
dokumentarfolograf
Sandra Rebekka Nielsen
fulgte fire besøkspar
gjennom flere besøk. Hun
fotograferte menneskene
og omgivelsene underveis.
Resultatet ble et hefte og en utstilling. Utstillingen er på 15 bilder å lx1 meter og har
vært satt opp ved flere anledninger, knyttet opp mot ulike Røde Kors arrangement.
Heftene er delt ut i denne forbindelse, i tillegg i ulike fora der vi ønsker å vise hva
besøkstjenesten handler om. En del av bildene ligger også ute på Facebooksiden
vår.
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Røde Kors Oslo
Besokslieneste


Besøk med hund
Vi startet samarbeidet om «besøk med hund» med NODAT i 2010. Samarbeidet ble
avsluttet 2013 da NODAT ikke var økonomisk i stand til å tilby kursing av nye
besøksvenner med hund. I 2013 har vi kjøpt kursplasser via Akershus Røde Kors på
Antrozoologisenteret på As i Akershus. Kurset et i tråd med nasjonale retningslinjer
for besøk med hund i Norges Røde Kors som ble vedtatt i 2013. De syv
besøksvennene med hund ble rett før jul samlet i samme gruppe med egen
gruppeleder for å sikre god oppfølging. Det er et jevnt sig av henvendelser om å bli
besøksvenn med hund. Det er både sykehjem og hjemmeboende som ønsker seg
besøk av hund_


Nettverket for besøkstjenester i Oslo
ORK innehar ledelsen av arbeidet i "Nettverket for besøkstjenesten i Oslo" finansiert
av Oslo kommune. Mange av byens sykehjem, eldresentra, frivillighetssentraler,
menigheter og andre organisasjoner er med i Nettverket (se egen årsrapport).


Julesentralen
Samarbeidspartner i 2013 var VG som Julesentralen
stod for den etektroniske løsningen.
Julesentralens hovedfokus og mål er
humanitærl forankret i å minske ensomhet i en høytid som kan oppleves som spesiell
vanskelig for mange, samt å bevisstgjøre befolkningen på ensomhetsproblematikken.
Utover å koble sammen de som har registrert seg i sentralen ble det oppfordret til å
ta vare på mennesker i eget nettverk i høyliden. Eksempelvis fikk vi tid til å
presentere Julesentralen under en kinovisning for frivillige i Oslo Røde Kors (ORK),
med nettopp dette budskapet i høysetet. I tillegg var det god mediedekning, både VG
og TV2 laget fiere saker på temaet og bidro med dette å sette fokus på ensomhet. Så
godt som hver dag i desember hadde VG en ny sak, med deltakere fra både 2012 og
2013.


Synligheten og bevisstgjøringen har bidratt til at fiere av de som meldte seg som
julevenn til årets julekampanje har ytret ønske om å fortsette som besøksvenn på
nyåret. Vi håper den gode mediedekningen har synliggjort besøkstjenestens arbeid
og kan inspirere fiere potensielle frivillige. I tillegg til de som har registrert seg
ordinært via «sentralen» og som ønsker å bli besøksvenner, kjenner vi til at avdeling
Frivillighet og samfunn har fått henvendelser fra folk som vil bidra i det humanitære
arbeidet ORK gjør.


Vi vet at ensomhet er et utbredt problem som kan ramme alle, uavhengig av alder og
bakgrunn. Vi ble likevel overrasket over hvor mange unge som registrerte et ønske
om julefeiring. Gjennomsnittsalderen på de som ønsket julefeiring var 43,5 år, med
19 år som yngste registrerte og 70 år som eldste. En stor del av de registrerte var
studenter uten mulighet for å reise hjem, og det var langt færre eldre enn hva vi
hadde ventet. Til tross for fiere oppslag i papiravisen til VG ble den elektroniske
registreringen trolig en terskel for gruppen eldre ensomme.


To ansatte og to ffivfilige arbeidet med Julesentralen i desember. Den største
utfordringen var å få ringt alle registrerte innen tre dager, som lovet. Samtalene var
tidkrevende, og mange var vanskelig å få tak i. De vi ikke fikk kontakt etter tre forsøk
senette vi en SMS ag-uppfoniret dem til setvåta kuntakt med oss. noe flei teftet
gjorde Samlet fikk vi inn 107 registreringer (35 som ønsket. 72 som tilbød), som
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Besekstieneste


resulterte i 24 koblinger, hvorav en ikke ble noe av. Av de registrerte var det kun et
par som var uaktuelle (registrert av andre etc.), og også noen vi ikke fikk tak i verken
på telefon eller SMS. Tre av de aktuelle registrerte som ønsket feiring fikk ikke
innfridd dette, da de hadde ganske begrensende kriterier De fikk informasjon om
åpne tilbud, både i regi av Røde Kors og eksterne aktøret


Mediedekning og proMering


ORK gjennomførte i 2013 en kjennskapsundersøkelse, Der kom det frem at
besøkstjenesten var en av de to mest kjente Røde Kors akfivitetene i Oslo. Videre
var arbeidet med ensomhet og sosial inkludering det feltet mange forbandt med
Røde Kors sammenliknet med andre humanitære organisasjoner.


Besøkstjenesten opprettet en facebookside i november. Siden er oppretlet for å
kunne spre informasjon, rekruttere og vise frem det spennende arbeidet vi driver
med. wwfacebook.com/OsloRodeKorsBesoksheneste 



TV: «Oppdrao lykke» 

Våren 2013 ble vi kontaktet av NRK med spørsmål om å bidra i en programserie med
fittelen «Oppdrag lykke.» Deltakerne i programmet skulle prøve ut ulike metoder for å
øke lykkefølelsen. En av oppgavene var å gjøre noe for andre ved å være frivillig
besøksvenn, Vi stilte med to gruppeledere som ga en innføring i det å være
besøksvenn Videre fant vi frem til en eldre mann og en eldre dame og et sykehjem
som alle sa seg villige til å stille opp. Episoden ble sendt 04.11.13 og Vi har fått flere
positive tilbakemeldinger i etterkant —og noen nye frivillige.


Avis/nettavisoppslaq
Dagsavisen 16.02.13: ''Vennskap pa tvers av alderen" 

Ditt Oslo 26.02.13: "Rode Kors vH fa folk til a samles'' 

Aftenposten Oslo 22.03.13: "Bry deq om noen i pasken'' 

Osloby.no 18.04 13: ''Venninner med 49 ars aldersforskjell" 

Osloby.no 18.04.13: "Det startet som tidsfordriv pa sykehuset" 

Utrop 09.05.13- "Setter fokus pa tabuemne" 

Dittoslo.no 11.09.13: "Mange ensomme i Oslo''
Røde Kors avisa 3-2013: «En mindre ensom jul»
Røde Kors avisa 3-2013: «Besøker eldre innvandrere»
Demensinfo 01.12.13: Den beste medisin for et menneske er et annet
menneske
VG 03.12.13: #Julesentralen: "Her qienforenes Laila oq leva" 

Aftenposten 11.12.13: Pa nett med de qamle
VG 12.12.13: #Julesentralen: Oppfylte Lars store luledrøm 



Stands
«Kaffe & Vaffel» en gang i måneden på Rema1000 Lambenseter, to frivillige.
«Kaffe & Vaffel» en gang i måneden på Rema1000 Kjelsås, to frivillige.
Infomøtene til Oslo Røde Kors, frivillige.
Internasjonal torgdag på Grønlands Torg, frivillige og en ansatt.
Dernens i Oslo, en ansatt og en frivillig.


Presentasion av besøkstienesten 

Forum for frivillighet, Sykehjemsetaten. (Besøkstjenesten generelt)
Deputasjon i Helse- og sosialkomiteen på Rådhuset.







Rede KorsOsio
Besokstjenesie


Omsorgssamling for lokalforeningene i Norges Røde Kors.
Nasjonal omsrogssamling for ansatte i Norges Røde Kors.
Nettverksfrokost og Temakveld arrangert av Nettverket for besøkstjenester i
Oslo. («Onsdagskaffen» og besøkstjenesten generelt)
Demens i Oslo, en frivillig. («Eldre innvandrere»)
Humanitært forum arrangert av Norges Røde Kors
Avholdt besøksvennkurs for frivillige på Frivilligsentralen Costa Blanca Nord i
Spania, en fnvillig og en ansatt.


Deltakelse på seminarer Cgi konferanser
Nettverksfrokoster og Temakvelder arrangert av Nettverket for
besøkstjenester i Oslo, frivillige og ansatte
Demens i Oslo, frivillige og en ansatt.
Studietur til Fredrikstad Røde Kors, frivillige i «Onsdagskaffen» og en ansatt
Konferanse Forskrung nytter, en ansatt.
Diakoniens dag, Diakonhjemmet høyskole, en ansatt
Frivillig sektor i endring, en ansatt.
Konferanse om samarbeid mellom frivilligheten og det offentlige.
Fagdager arrangert av Norges Røde Kors, tre ansatte.
Frivillighetens deltakelse, ansvar og medskaping i kommune-Norge. KS, en
frivillig og en ansatt.
Kurs om identitetsdannelse ved Legeforeningen, en ansatt.
Nasjonal omsorgssamfing i Norges Røde Kors, fire ansatte.


s







Røde Kors 0510
Besekstieneste


5. Oppsummering


Vi har hatt stor pågang av nye frivillige og med alle besøksvennene,
meclvandrerne og julevennene hadde vi 701 frivillige som gjorde en innsats for


Besøkstjenesten i 2013! Det er vi veldig fornøyd med!


Besøksvennene har lagt ned stor innsats og vi har økt med 1,5 årsverk fra i fjor


Vi gjorde 235 nye koblinger mellom en enkeltperson/insfitusjon og en
besøksvenn.


Vi har mange flotte temakvelder for besøksvennene.


Gruppeledeme bruker intranettet Korsveien aktivt og er med på utviklingen av nytt
oppfølgingssystem.


Vi har besøksvenner på 37 av byens sykehjem.


Det er utarbeidet et ressurshefte for gruppeledeme.


Vi har etablert facebookside.


Vi har inngått et spennende samarbeid med Helseetaten og noen NAV-kontorer
om rekruttering av besøksvenner blant NAV-deltakere.


Vi gjorde gode koblinger og fikk mange fomøyde deltakere på julefeiring gjennom
Julesentralen.


Pilotprosjektet «Besøk til eldre innvandrere» fikk Mangfoldsprisen 2013


Pilotprosjektet med fokus på å bygge nettverk er startet opp i Bjerke bydel og
kalles «Onsdagskaffen.»


Mål for 2014
1. Frivillige anser besøkstjenesten om en attraktiv aktivitet og de er engasjert over


tid.
2 Mennesker som er ensomme og ønsker sosial kontakt finner et tilbud som passer


dem.
3 Mange i byen har kjennskap til besøkstjenesten.


Takk til besøksvennene for engasjement, omtanke, praktisk hjelp og humor i møte
med enkeltmennesker og på arrangementer.


Takk til gruppelederne for tid, engasjement og klokskap i møte med
besøksvennene.


Takk til Sandra Rebekka Nielsen for initiativ og målrettethet i
dokumentarfotoprosjektet og til deltakerne som modig stilte opp!


Takk til samarbeidspartnere og samtalepartnere for verdifull utveksling.
Takk til Kronprinsesse Mårtas Minnefond, Bydel Sagene, Helsedirektoratet, Oslo


kommune, Oslo Røde Kors Vestre, Hartners Fond, VNG Norge, Ingvild R.
Wilhelmsen, Pareto, Rema 1000 og Sykehjemsetaten for økonomisk støtte.


Oslo, februar 2014


Stine Pernille Hauge Kjos Merethe Skaug Sørensen
Leder av ORK Besøksfieneste Avd.leder Dialog/Nettverk
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Xen-frei4 izr
Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


SØKNADSSKJEMA
- TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor: Sorkedalen Historiclag


Sokers navn: Sorkedalen Historielag v. leder Astrid Langballe Dalin
organisajon. insinusjon, foremng, lag, selvhjelpsgruppe. annen gruppe, enkehperson


Svaradresse/-poststed:


Astrid L.. Dalin. Sorkedalen 0758 Oslo


Telefon: 95 10 93 15


Kontaktperson: Astrid L Dalin Telefon: 95 20 93 15


Tittel pa tiltaketlarrangementet/akti  iteten/prosjektet som det sokes midler til:


Soknadsbelop: 4.500


Malgruppe(r): Medlemmer og andre utenfor foreningen


Malsetting med tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:


Det er en todelt målsetting.


I. Fonnidle kunnskap og forståelse for tidlig historie ou frem til våre dager


2. Utadrettet virksomhet som kan skape bredere kjennskap til Sorkedalens historiske


euenart ou verdier.


Beskrivelse av tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:
* Angi medlemstall ei i oreantsasjonen. *Besknv omfaneel som nIzaket har: for ekvempel amall deltakere. antall
og hyppighet av arrangemerner osv antall personer som involveres mover hovedmalgruppen medlemmene osv.







*Gi en mer detaljert beskrivelse av liltakets innhold.* Hvis det søkes om tilskudd til drift gi en begrunnelse for
nødvendigheten av dette. Bruk vedlegg ved større søknader. )


Medlemstall. 428
Historielaget har 3 temamøter i året. Deltakere på møtene har et snitt på ca 40.
Det siste året har vi også vært ute i annen forcning og på sykehjem hvor vi har en
billedpresentasjon og forteller Sørkedalshistorie.
Det ønsker vi å kunne tilby videre også. Det skaper interesse for historien. vi får nye
medlemmer og vi får solgt bygdeboken som kom ut des. 2012. "Sørkedalen. Bygda i byen".
Den var ct stort økonomisk loft. som merkes på foreningens økonomi.


Omfanget / tidsbruket av den frivillige aktiviteten/ dugnadsarbeidet:


Tidsbruk er vanskelig å beregne. men det omfatter flere aktorer. oftest hele styret
Det omhandler


Planleguine av møter, praktisk og innhold
Gjennomforing og etterarbeid


Kort beskrivelse av den viktigste verdien for deltakerne, og eventuelt for andre, av at


tiltaket/ aktiviteten gjennomfores:


Verdien ved tiltakene er en utvidelse kunnskap og forståelse av historie og kultur i et spesielt
bynært bygdemiljø.
Samtidig er del å samles i ct åpent felleskap om felles interesscr, sentralt som en viklig
triveselsfaktor og sentralt for inspirasjon i arbeidet videre.


Samarbeidspartnere:


Temarnotene er åpne for medlemmer og andre interesserte


De utadrettedc tiltak vil tilbys andre foreninger, eldresentre, bibliotek, skoler og sykehjem.


Budsjett for tiltaket:
Ulikc typer inntekter og utgifter i tiltaket spesifiseres Budsjeu og regnskap for tiltaket bør kunne
sammenliknes.
( Større budsjettoppsett vedlegges på eget ark )


Historielaget bærer kostnadene ved den frivillige innsatsen som er stor.


Det vi søker midler lil er en projektor som kan brukes til / filmpresentasjoner Til nå
har vi lånt en projektor. Det er ikke mulig mer.


Vi søker derfor om midler 01 innkiøp av en projektor
	


kr 4.500


Andre offentlige instanser det sokes om midler fra:


Ingen







Fremdriftsplan:
Når skal Illtaket starte oa nar skal det a slunes. eNentueh anai om det er lopende tiltak o.I ian.?


Temamotene er 11.03 14 01 04.14 28.10.14


Andre møter avtales mcd de forskjellige samarbeidspartene


Plan for videreføring:


Temarnotene fortsetter og tenkcs utvidet til flere Møtenc med andre samarbeidsparter vil
være avhengig av behov, men ønskes fortsettes.


Tilretteleggelse for funksjonshemmede:
Er ultaket tdrenelaat for funksjonshemmede. eventuelt hvordan?


Ja. Lokaler som brukes er tilgjengelice for funksjonshemmede.


Andre opplysninger:


Som nevnt er Historielagets økonomi svak nå på grunn av loftet med utarbeidelse og trykking
av bok. Derfor vil et innkjøp av projektor være en kostnad som må vurderes muligheten for i
vår situasjon.


Om det er noe som er ufullstendic i soknaden, ber vi om ai vi blir kontaktet.


Folgende materiale er .edlagt soknaden:


Regnskap for tilskudd i 20_, Årsregnskap for 2013 : 	 I


Rapport for tilskudd i 20 : Årsmelding for 20 :


Overføring av tilskudd:
Overforinuen as tilskudd skjer ed airerina til sokers kontonummer


Kontonummer (må oppgis ): 05321193341


Sørkedalen 01.03 14 Sørkedalen Historielag v. Astrid L Dalin
Sted / dato Sokers stempel og underskrift av ansvarlig person


Søknaden sendes: Bydel Vestre Aker, Sørkedalsveien 150B, 0754 Oslo







SØRKEDALEN HISTORIELAG


Resultatregnskap


Inntekter:


REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2


Medlemskonfingent kr 104 875,00






Deltakeravg. arrangementer kr 16 750,00






Salg av kart kr 450,00






Honorar for temakvelder kr 2 517,00






Salg av På Stubben, innbundet kr 3 100,00






Refundert MVA av porto kr 3 995,64






Renteinntekter DNB kr 138,59






Salg av boka kr 86 867,00






Tippernidler kr 325,50 underskudd






kr 219 018,73






* hvorav kr.750.- forskuddsbelalt for 2014







Utgifter:







Honorar til bokforfatter kr 45 000,00






Ferdigstilling og kjøp av boka kr 239 400,00






Trykking av "På Stubben" kr 20 500.00






Porto kr 16 837,55






Billedarkiv/digitalisering kr 0,00






Møleutgifter kr 15 835,28






Kontorutgifter/administrasjon kr 3 173,90






Diverse (Brønnøysundregisteret) kr 135,00






Innkjøp lokathislorie kr 0,00






Konfingenter/abonnementer kr 4 580,00






Gebyrer - DNB kr 259,50






Utgifter arrangementerkurer kr 15 658,00






Leie arkiv kr 0,00






Overført resterende fra Eckbos legat til Holenstiftelsen kr 67 338,00 Holen


Leie postboks kr 990,00







429 707,23






Status pr 31.12.2013







Beholdning pr 01 01 2013 kr 224 557,03






Underskudd 2013 kr -210 688 50






kr 13 868,53






Midlene er plassert på felgende måte:







DNB kr 13 868,53






Kasse kr 0,00











Sørkedalen, 10. januar 2014


Solveig Øyen Rogstad


kasserer


Fremlagte regnskaper er revidert og funnet i orden


Heidi Damengen Kristin Hansen


revisor revisor


sign sign
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Oslo kommunc
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


SØKNADSSKJEMA
- TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor: 	 Mandalsspillet


Sokers navn: Maridalsspillet v/ Linn Eidås (forening)


Organisasjon, institusjun, forening, lag, selyhjelpsgruppe, annen gruppe, enkeltperson


Svaradresse/-


poststed:
	


Sorengkata 61


0194. Oslo Telefon:


Kontaktperson:  Linn Eidås Telefon: 93057637


Tittel på tiltaket/arrangementet/aktisiteten/prosjektet som det sokes midler til:


Oppgradering av spillplass. Maridalsspillet.


Forste benyttelse av tillakel: GRIP (Maridalsspillet 2014) Spilles 12 16. Augusl 2014.


Seknadsbelep:  so 000  


Målgruppe(r):
Maridalsspillets frivillige, fra de fleste områder i Oslo. 



MMsetting med tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:


Målet med tiltaket vil være å bedre de lysiske vilkårene lor alle våre hardt arbeidende frivillige ved å oppgradere


lasilitetene. Utfordringene vær og vind skaper hved år gjor at en slik oppgradering er sårt tiltrengt. 








Beskrivelse av tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:
Angt medlernstallet i orgamsaspnen • Beskriv omfanget som oltaket har; for eksempel antall deltakere, antall


og hyppighet a) arrangementer os), antall personer som imolveres utoser hosedmilgruppen medlemmene osv.
Gi en mer detaljeri beskroelse av uliakets trinhold • tIvis del sekes om tilskudd ul drifL gi en begrunnelse for


nodsendighelen a) dene ( Bruk sedlegg ved SWITe soknader )


Medlemstallel i Orgamsasymerr Del offiselle medmstallet per i dag er 69. men listen er under oppdatenng. og 



vi har mange flere involverte enn de som står på medlemshsten.


Ondang:


Antall medvirkendeideltakere involvert i Maridalsspillet: Vil sannsynligvis ligge på rundt 150 personer, hvorav rundt


15 er lønnede funksjoner, altså rundl 135 frivillig medvirkenche


Hyppighet: Maridalsspillel spilles hverl år på sensommeren. vi spiller 5 forestillinger


Vi har prover i ca 2 uker i lorkant av forestilling, i tillegg til enkelte proverrkurs ila vårhalvåret.


M har plass til 2000 publikummere til sammen.


Tiltakets innhold: Se vedbag 1


Omfanget / tidsbruket av den friillige aktiviteten) dugnadsarbeidet:


14 dagers provetid og forberedelser, gjennomsnittlig 5 hmer per dag: 70 timer frivillig arbeld.


5 forestillinger, gjennomsnittlig 4 timer per dag: 20 timer Irivillig arbeid.


Med ca 135 Irivillige medvirkende og 90 timer arbeid blir estimert Irivillig lidsbruk 12150 timer


Kort beskrivelse av den viktigste verdien for deltakerne, og eventuelt for andre, av at


tiltaket/ aktiviteten gjennomferes:


Et lokalt historisk spill er en unik, inkluderende opplevelse, av og for et enormt apparat av frivillige som må ivaretas.


Vi ønsker at dellakelse i Maridalsspillet skal lostre stolthet. tilhørighet og glede. Ved å legge til rette for dette,  
kan ytterligere engasjement og gode krefter skaces!







Samarbeidspartnere:


Oslo kommune, Norsk teaterråd, Riksantikvaren.


Budsjett for tiltaket:
Ulike typer inmekter og urgifier i trltaket spesffiseres. * Budsjett og regnskap for tiltaket bør kunne
sammenliknes.
( Større budsjeltoppsett vedlegges på eget ark )


Utgifter (Spesifiserl under) : Totalt 173 000


8 stk. lopptelt: 160 000 ( 20 000 per vannbestandige solide telt Ira OB. Wiik. Kan justeres noe utifra antall


vegger det er behov lor)


Sponplater til guly: 8000 (estimert)


8 stk vfleovner 5000 (625 per stk)


Flnansieringsplan: (søknader om midler gjelder ikke generell drilt, men del konkrete tiltaket)


Slone fra Sparebankstrftelsen: 80 000


Frivillighetsmidler Vestre aker: 50 000


Slotte fra Bydel Nordre aker. 30 000


Egne midler. 15 000


Andre offentlige instanser det søkes om midler fra:


Bydel Nordre aker


(Den generelle driflen er støttet av Oslo kommune)


Fremdriftsplan:
Når skal tiltaket stane og når skal det avslultes, eventuelt angi om del er løpende tiltak offign.?


Planleggingen av tiltaket er allerede igang, svaret på søknader om midler vil ha alt å si for fremehMen. 



liltaket starlet: 1. februar 2014


Tiltaket avslutles 1. August 2014.







Plan for videreforing:
Hva skal skje når tiltaket del hakes midler til er avsluttet?


Når tillakel er avsluttel vil Marldalsspillet ha en solid base tor akfirtet, noe som vil bidra III å sikre spillets  


fremtldige eksistens. Utstyrel det er sokt midler til vfi lagres på Marigalsspillets lager frem til neste forestilling.


hvorpå  del rl blf latt Irem gjen.


Tilretteleggelse for funksjonshemmede:
Er thraker tikenelam tbr funksjonshenunede evenimell hvordan'


Tillaket blir filrettelagt tor funksjonshemmede så langt del lar seg gfore. Vi onsker alle velkommen, eugvil saekke


oss lor å filpasse lasfideter og rutiner.


Andre opplysninger:


Onskes det yilerligere opplysninger eller vedlegg enn det som Iremgår av seknaden, vennligst ta hontakt  


med daglIg kider LInn Elskis på eldas@marldalstspilletno


Folgende materiale er vedlagt soknaden:


Regnskap for tilskudd i 20 : Arsregnskap for 20)3:


Rapport for lilskudd i 20_± Arsinelding for 2013:


Oserforing av tilskudd:
Overforineen av tdskmdd skjer sed aderina ul sokers konionummer


Kontonummer (må oppgis ): 0531 1e58 355 



G.L<3 -


Stedldmo Soken stempel og underskrift av ansvarlig person


Soknaden sendes: Bydel Vestre Aker. Sorkedalsveten 1503. 0754 Oslo







Vedlegg 1: Beskrivelse av tiltak


Oppgradering av spillplass


Rundt 135 frivillige i alle aldre bidrar hvert år til gjennomføringen av
Maridalsspillet - vi opplever hvert år en stor dugnadsånd og engasjement! Vi
opplever også at Maridalsspillet er til stor glede for lokalsamfunnet: Et sted for
læring og et sandingspunkt året gjennom.


Vi opplever en stor grad av frivillighet også fra de profesjonelle, en innsats langt
utover det en kan forvente. Friluftsspill er en del av folkesjela, og en viktig del av
norsk kultur, dette inspirerer!
Samtidig ser vi hvert år at det er utfordringer knyttet til den praktiske
gjennomføringen og bruk av spillplassen.


Som i alle utendørsarrangement kan været være en utfordring, spesielt på et
sted som ikke er utbedret med tanke på spill. Kvaliteten på utstyr og fasiliteter
kan dermed utgjøre forskjellen mellom en god og en dårlig opplevelse for våre
frivillige.


Det er derfor et sterkt behov for å få hcle produksjonsapparatet, inkludert
garderobene, under solid tak. Mye innsats går hvert år til å tette sprekker i
gamle, lånte telt, som viser seg å likevel ikke holde vannet ute. (Det blir både vått
og kaldt)
Vi ønsker derfor å investere i 8 stk 5x5m topptelt fra 0.B. Wiik, som settes
sammen til ett stort telt, etter anbefaling fra de. Dette vil beskytte både
garderober, rekvisitter og produksjonskontor - og alle de involverte - fra vær og
vind. Kostnadene blir anslått til å ligge rundt 160000 til sammen for alle teltene.


Det er også behov for materialer til å snekre gulv inni teltet, for å unngå
gjørmedannelse, samt vifteovner til tørk av kostymer og varming av aktører. Alt
dette vil bidra til å støtte opp om deltakernes ve og vel i år, og i fremtidige år.


Det er søkt støtte fra Sparebankstiftelsen, og vi håper at tiltaket kan
gjennomføres med støtte både fra Nordmarksmidlene, Sparebankstiftelsen, og
andre støttespillere. Uten hjelp får vi det ikke til.


Kort oppsummert søker vi støtte til en investering som vil komme hele det
frivillige apparatet til gode i mange år fremover!







Årsmelding for Maridalsspillet 2013


Maridalsspillet er Oslos mest tradisjonsrike historiske friluftsspill og settes opp ved de vakre


ruinene av St. Marearetakirken i Maridalen. Trilogien 'Tre Maridalsspill' ble skrevet av forfatter


og dramatiker Carl Fredrik Engelstad, og disse tre samt noen andre spill har ært oppfort i


ruinene siden 1974. Takket være Oslo kommune og andre stottespillere. har vi hatt de


nodvendige midler til å sette opp frilufisspill i Maridalen.


For forste gang siden 1980-tallet ble en bearbeidet versjon av «Kirkebygger» satt opp. Stykket


handler om brytningstiden i vikingtiden mellom åsatro og kristendom og de konflikter som


rehgioner kan forårsake. Et veldig akluelt tema også i disse tider.


De siste årene har det på veien ned lil spillplassen på kirkeruinen fra parkeringsplassen


«Honefoten» blitt vist stemningsskapende tablaer. Dette cr i 2013 utviklet og spestalisert


ytterligere til en egen fremtredende plass i selve spillet: I år ved at publikum ble


presentert en tur gjennom gudenes rike Asgaard.


Forestillinegn Kirkebvneren i 2013 

Maridalsspillet 2013 ble vist for publikum i perioden 14 18. august


Kunstneriske ledere av årels spill.


Regissor og kunstnerisk leder:


Tablå instruktør :


Komponist:


Dramaturg:


Bente Lavik,


Anne-Marthe Lund Engnes


Knut Buen


Liv Sandvik


I bærende roller: 



Markus Tonseth, Mads I lenning lorgensen. Ingebjorg Buen, Filip Stav, Karen lIoic og Ronny


Fagereng.


Andre ledende funksjoner  


Produksjonsleder:


Markedsansvarlig:


IIovedkostymeansvarlig.


Velferden.


Arets spillåpner.


Tome Berg Pettersen i en 20% stilling


Rune Bergersen (på egen fritid)


Johanne Hannay etter fast honorar


Helene Laurvik (på egen fritid)


Ordlorer i Oslo Fabian Slang


Stvret 20123:  


Styreleder og produsent.


Nestleder i styret:


Styremedlem:


Styremedlem


Styremedlem


Varamedlem :


Markus Loveid


Lars Flugsrud


Anne-Lise S. Hansen


Anne-Marthe Lund Engnes


Man Mehus


Irene Isaksen


Styreleder mottar et honorar på kr. 5.000,- ovrige medlemmer tikk ikke honorar.


Maridalsspille1 p b. 160 Kjelsås. 0411 Oslo Org.nr. 975 504 514 Konlonr 0531 14 58355
mail: QoLm anaJssolileLnoweb: 444nwmandalssnillel nrt facebook: tacebDScomIA  4[0,415smiler







Vi vil rette en ckstra takk for stor frivillig innsats til Fred Borg. Jon Ivar Bakke og alle andre


maridoler som bidro Uten disse hadde det ikke blitt noc Maridalsspill


Nordisk Institutt for Scene og Studio INISM
Maridalsspillet fikk etablene et meget fruktbart samarbeid med NISS for forest illingenc i 2012.
som delvis ble vidrefort i 2013_ Lyd avdelingen ble desverre ikke med, noe som mcdforte en
ekstrakostnad på 75.000.- .


NISS tok ansvaret for lys. grafisk design. samt runch 20 elever fra skuspillerlinjen som bidro
sterkt til å heve spillet,


FrbilliEe forann 02 bak scenen:


I Maridalsspillet 2013 var det totalt over 180 personcr med på og bak scenen. de fleste frivillige.


ofte med lokal tilhorighet. som loser cnkeltoppgaver som feks, trafikkvakter. parkeringsvakter


og billettselgere/-kontrollorer, av disse var over halvparten under 26 år.


Målsetninger og okonomi: 

Gjennomforingen av Maridalsspillet mcdfører fortsatt svært myc arbeid på få personer.


Med de utfordringene vi moter, og mcd det arbeidet som utfores, cr det behov for nocn


avlonnede stillinger og engasjementer. Et av våre mål cr å profesjonaliscre Maridalsspillet


ytterligere, på alle plan. men samtidig beholde det frivillige engasjementet. egenanen og å ta


vare på tradisjonene.


Det cr viktig for Spillet å rå en stabil organisasjon. Vi har %ært så heldig at vi nå fra desember


2013 har Fatt ansatt Maridolen Linn Eidås i stillingen som Produksjons -og prosjektleder. 1


praksis betyr dette at hun blir den nye daglige lederen av spillet i 2014 oe forhåpentligvis i


mange år fremover.


Hovedtrekk for regnskapet for 20 I 3*: 



Billettinntektene har okt med : rundt 30 %
Den okonomiske stotten til spillet den samme som i 2012


Driftsutgiftene cr okt med : 22%
Lonn og honorarcr kunet mcd : 2,5%


Markedsforingsutgiftene redusert med 25%


Resultatet for spillet ser ut til å bli ct overskudd på ca. 15 000.-


* alle tallene cr basen på foreliggende estimater, regnskapet for 2013 cr ennå ikke ferdig, eller


revider.


For Maridalsspillet 2013


Markus Loveid


Styreleder og produsent Maridalsspillet 2013


itandaisspnet p 0 160 Krelsas 0411 0510 049.n7 975 504 514 Konlort 0531 14 58355
rnall. 0051 manca55091410a web waraocalssalleyno Iacebook. -nvi areoc!tçonMaCiraISSOffiel







Regnskap for Maridalsspillet
Regnskapsåret 01.01.2013 —31.12.20 13.






Regnskap 2013
ImnekterUtgifier


Regnskap 2012
InnlekterUtgifter


Stotte Oslo Kommune 500 00






550 0






Bydel Nordre Aker





30 000






Bydel Nordre Aker Skoleforestilling






AOF/LO's Kulturutvalg






Stotte Bydel Vestre Aker






Frifond 30 00






35 0






Norsk Tealerråd 135 0






50 00






SCA Hygiene pt 5 00






Stone NRK





20 00






Billenbetaling Norsk Kullurarv








Biletter og anfire salgsinntekter 250 18






184 81






Kursmidler AOF








Diverse inntekter







8 000






blva kompensasjon 45 4






33 697






Renteinntekter bank 2






446






Honorarer og Ionnsulgifter






300 220 421 652


forangementsulgifter inkl leiekostnader






452 244 245 721


Kontorutgifier, utstyr, profileringskosin






202 437 262 057


Andre utgifier






72






103
Avskrivninger






0






Sum 965 936 954 973 911 953929 538


OverskuddfUnderskudd






10 963 17 585






Sum 965 936 965 936 929 538929 538


Balanse 31.12.2013






31.12.2012






Eiendeler








Anleggsm id ler








Varige drifismidler 0






0






Omlopsmidler







Andre fordringer 30 000






55 000






Bank innskudd, kontanter etc 109 489






76 464






Sum eiendeler 139 489






131 464






Egenkapital og gjeld








Sum egenkapital 127 548






116 585






Annen langsficlig gjeld






0






0






Skyldig off avgifter






0






4 859






Annen korisiklig gjeld 11 941






10.020






Sum beholdning 139 489






131 464






Maridalen 17. februar 2014.













RESULTATRAPPORT


MARIDAISSRILLET PER:12/13 DATO:31.12.13 SIDE: 1
Regnskapsfører: HAUGEN REGNSKAP


HITTIL I AR HITTIL IFJOR


DRIFTSINNTEKTER.


3000 BILETTSALG
3100 STØTTE OSLO KOMMUNE
3115 STØTTE BYDEL NORDRE
3120 STØTTE NORSK TEATERR
3125 STØTTE FRIFOND
3170 STØTTE NRK
3171 STØTTE SCA HYGIENE P
3175 STØTTE DIVERSE
3900 DIVERSE INNTEKTER
3950 M V A KOMPENSASJON


-250.184,00
-500.000,00


0,00
-135.000,00
-30.000,00


0,00
-5.000,00


0,00
0,00


-45.472,00


-184.810,00
-550.000,00
-30.000,00
-85.000,00


0,00
-20.000,00


0,00
-8.000,00


0,00
-33.697,00


SUM DRIFTSINNTEKTER -965.656,00 -911.507,00


DRIFTSUTGIFTER.d*k*-~~~:~






5010 LØNN 75.000,00 62.360,00
5011 LØNN 0,00 0,00
5012 HONORARER SELVST 208.940,00 350.500,00
5015 UTBET FP 10 2k5/509 0,00 0,00
5020 AVS FERIEPENGER 10 0,00 0,00
5330 STYREHONORAR 5.000,00 0,00
5410 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11.280,03 8.792,00
5412 ARB G AVG FP UTBET 1 0,00 0,00
5415 AVS ARB G AVG FP 10 0,00 0,00
5910 SOSIALE DIGIFTER 1






5920 YRKESSKADEFORSIKRING 0,00 0,00


SUM ARBEIDSKRAFTKOSTNADER 300.220,03 421.652,00


6010 AVSKRIVNINGER 0,00 0,00
6310 KONTORLEIE 0,00 0.00
6340 STRØM 2.386,90 2.556,72
6360 CONTAINERLEIE/TOALET 32.458,49 30.716,40
6365 LEIE HESTER 16.000,00 20.000,00
6410 REKVISITTER/KOSTYMER 36.610,55 29.671,75
6415 RENS KOSIYMER 7.820,00 9.426,00
6540 SMAUTSTYR ETC 8.862,62 39.333,93
6541 SCENE 0,00 0,00
6549 MØTER/BESPISNING ALL 22.330,32 17.995,84
6717 HONORAR LYS-OG LYDDE 100.725,00 0,00
6718 HONORAR TEKNIKK 125.000,00 87.000,00
6719 HONORAR PRODUKSIONER 90.000,00 0,00
6720 HONORAR VAKTER 10.050,00 9.020,00
6750 REVISION 20.100,00 24.404,00
6755 REGNSKAPSFØRSEL 57.838,00 78.402,00
6800 KONTORKOSTNADER 4.643,50 2.502,90
6860 MØTER 0,00 6.430,00
6890 DIVERSE UTGIFTER -2,03 3.365,00
6900 TELEFON 1.921,44 2.135,44
6940 PORTO 0,00 85,00


SUM ADMINISTRASJONKOSTNAD 536.744,79 363.044,98


7140 REISEUTGIFTER 0,00 473,00
7150 DIETT 0,00 0,00
7310 ANNONSEKOSTNADER 94.144,00 119.276,50
7311 TRYKKSAKER 14.562,50 15.805,00
7350 REPRESENTASJON FR 0,00 0,00
7360 GAVER 0,00 0,00
7410 KONTINGENTER 7.530,00 7.530,00
7510 FORSIKRINGER 1.700,00 1.649,00







RESULTATRAPPORT


MARIDAISSPILLET
Regnskapsforer: HAUGEN REGNSKAP


PER• 12/13


H1TTIL I AR


DATO:31.12.13SIDE:


HITTIL IFJOR


7770 BANK GEBYRER 9,00 108,00
7780 ANDRE GEBYRER 63,00 0,00


SUM DRIFTSUTGIFTER 118.008,50 144.841,50


FINANSPOSTER.
fr************






8050 RENTEINNTEKTER BANK -279,98 -446,14
8150 RENTEKOSTNADER BANK 0,00 0,00
8160 RENTEKOSTNADER KRED 0 , 00 0,00


SUM FINANSKOSTNADER -279,98 -446,14


ARSOPPGJØRSPOSTER.






******************






8990 UNDERSKUDD/OVERSKUDD 10.962,66 -17.585,34


SUM ARSOPPGMRSPOSTER


wwilr***vv vfettk*S‘~t*-:,*


10.962,66 -17.-585,34






DRIFTSRESULTAT 0,00 0,00
***.n*********


2







RESULTATRAPPORT


YARIDaLSSPI_LEI
¢5555k5psfore-:R-C\


'ER '2'13 DA-C: 31 .1.2.I3


HI—T:L I 4R


E34_ANSE


1234 S‘AP ”3,LLR OPPLEGG






0.00 0,00
1470 ANER,,Fori--)RIVGER






0.00 0.05


:%N.tr,C SMIPITR






0,00 0,00


OPtiMIDLF.R:





1500 KUNDF:t






0,00 55.000.00
liti=ORSKjED tovN






0,00 0,00
1743FONJ UIDV:iNj KUNS-






30.000,00 0,00
1q00 kAsr






0,00 0.00
1920BANK 0531.14.58355






109.450,75 71.938.90
1950B4•R0559.32.60337 s 7,94 4.524,92


SU10.1_0PS‘'10'._ER






139.485,72 131.463,82


S_Y E1ENDELER






139.458,72 131.463.82







RESULTATRAPPORT


MARIDALSSPILLET
Regnskapsfører: HAUGEN REGNSKAP


PER:12/13 DATO:31.12.13SIDE:


EGENKAPITAL OG GJELD.


EGENKAPITAL:


HITTIL I AR HITTIL IFJOR


2050 EGENKAPITAL -127.547,48 -116.584,82


SUM EGENKAPITAL -127.547,48 -116.584,82
_






GJELD:






2400 LEVERANDØRER -11.941,24 -10.020,00
2600 FORSKUDDSTREKK 0,00 -4.194,00
2770 ARBEIDSGIVERAVGIFT 0,00 -665,00
2780 AVS ARB G AVG FP 09 0,00 0,00
2785 AV5 ARB G AVG FP 10 0,00 0,00
2910 GJELD MARIANNE FOY 0,00 0,00
2930 INTERIMSKONTO LØNN 0,00 0,00
2940 AVS FERIEPENGER 2009 0,00 0,00
2945 AVS FERIEPENEGER 201 0,00 0,00
2960 PALØPNE KOSTNADER 0,00 0,00
2980 KORTSIKTIG GlELO 0,00 0,00
2990 PALØPT ARB G AVG OT 0,00 0,00


SUM GJELD -11.941,24 -14.879,00


SUM EGENKAPITAL OG WELD -139.488,72 -131.463,82


*BEREGNET RESULTAT• 0,00 0,00
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Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


••••••• •
.4•*".%


Ø 1.1 t`"!


SØKNADSSKJEMA
- T1LSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor: Ris Vel


Søkers navn: Ris Vel


Organisasjon. institusjon, forening. lag. selvhjelpseruppe. annen gruppe, enkeltperson


Svaradresse/-poststed:(NY ADRESSE!) Postboks 48, Vinderen, 0319 Oslo
Telefon 95101627


Kontaktperson: Carolyn Dahr Telefon:95101627


Tittel på tiltaket/arrangementet/akthiteten/prosjektet som det sokes midler til:


Dagalistubben
Oppretting av eksisterende tursti


Søknadsbelop: kr 50.000, -


Målgruppe(r): Turgåere, skolebarn Mål om å få myke trafikanter vekk fra trafikkerte
hovedveier.


Målsetting med tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet: Målsetting;
Frivillig arbeid. Ris Vels innsals, invitasjon ti I dugnad mcd arbeid til grofting, tbrdeling og
planering med kult/ grus.


Ris Vel ønsker å bevare historisk gammel tursti for bruk av turgåerc, med sykler,
barnevogner, skolebarn og i noe grad handikappcdc Stien er viktig for nærmiljoet "Tråkka
mot Holmenkollen".


Ris Vel har ca 1070 enkle husstander som medlem samt ca 450 medlemmer i samcier. Vi har
mange medlemmer i området der den aktuelle stien ligger. Ris Vel vedlikeholder mange stier
og smette i området vårt, og vi er svært opptatt av trafikksikkerhet.


Beskrivelse av tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:
* Angi medlemstallet i organisasjonen. * Beskriv omfaneet som tihaket har; for eksempel antall deltakere, antall


og hyppighet av arrangementer osv, antall personer som involveres utover hovedmålgnippen'inedlernrnene osv.


* Gi en mer de[aljert beskrivelse a Uhakels mnhold.*IIvis det sokes om tilskudd til drift, gi en begrunnelse for


nodvendigheten a dene. ( Bruk vedlegg ved større søknader. )







Nedre dcl av turstien mellom Dagaliveien 18 og Bjørneveien 91 8: 93, er en viktig tursti for
nærområdet. Nedre del av stien, ca.18 m, har vært en stor utfordring gjennom mange år. Storc
vannmengder har dradd med seg fyllmasser og grus. Dette har gjort stien lite tilgjengelig. I
tillegg har vannmasser og grus vært til stor sjenanse for grunneierne av Bjørnveien 91 8z.93.
Som det fremkommer fra skisser og bilder (se vedlegg), vil det bli lagt en drensrennc på tvers
av stien øvre del. Fra denne legges det en drensledninu på vestre side av traseen. Nedre del av
stien, ved overgang til asfalter snuplass, vil det bli etablert et sandfang på tvers med utlop av
vann i begge ender. Drensledningen langs stien blir forlenget forbi innkjøring til Bjornveien
93. Drensledningen avsluttes med åpen renne i grøftekant.


Grov pukk spres ut i stien i 5-40 em tykkelse. Første lass legges med pukk 22/63 mm
gradering_ Topplaget legges med pukk 16/22 mm gradering Det etableres fall mot vest hvor
drensledningen er nedgravd. Det er viktig at grusen er grovgradert for å unngå utvasking.


For at stien skal kunne være tilgjengelig for barnevogner, sykler og personer med handikap
skal det ikke være trappetrinn på nederste del av stien.


Omfanget / tidsbruket av den frivillige aktiviteten/ dugnadsarbeidet:
Ris Vel vil ta initiativ til dugnad i lokalmiljoct og stiller selv med frivillige.


Kort beskrivelse av den siktigste verdien for deltakerne, og esentuelt for andre, av at
tiltaket/ aktiviteten gjennomføres:


Se under punkt "Målsetting


Samarbeidspartnere: Ris Vel vil kontakte Eekbos legater, de lokale skolene og lokale beboere.


Budsjett for tiltaket:
Ulike typer inntekter og ulaffier i lillakel spesiliseres. *Budsjett og regnskap for filtakel bor kunne
sammen1 iknek
( Større budsjeuoppseu vedlegges pa euel ark )


Se vedlaut tilbud fra RESE - COM AS
Materialer kr 12.814, -


Timekost kr 30.000,-
Mva kr 10.703,-
Totalt kr 53.517.-
Uforutset1 kr 16.483 -
Totall kr 70.000 -


Andre offentlige instanser det søkes om midler fra:


Ingen.







Fremdriftsplan:
Når skal tiltaket starte og når skal det avsluttes, eventuch angi om det cr løpende tiltak o.lign.?


Arbeidene vil bli utført til sommeren og ferdigstilt senest juli/august 2014.


Plan for idereforing:
tha skal skje når nhaket det sokes andler til er av slutter


Ris Vel planlegger å ta inittativ til oppgadehng av flere lokale stier. Vi haddc prosjekt i 2013
med ny trapp mellom Dagaliveien og Bjomveien, vi har tidligere oppgradert stien fra
Gråkammen stasjon til Hemingbanen, sti på Løkkalia, og arbeider nå med planer for
S%errestien (Vinderen).


Tilretteleggelse for funksjonshemmede:
Er nhaket ulrettelagt for funk,,jonshemmede mentuelt hvordan'


For at stien skal kunne være tilgjengelig for barnevogner. sykler og personer med
funksjonshemning skal del ikke være trappetrinn på nederste del av stien.


Andre opplysninger: Viser til vedleggene.


Dersom dere trenger mer informasjon dokumentasjon ber vi om å bli kontaktet.


Folgende materiale er vedlagt soknaden:


Regnskap for tilskudd i 2013_: X Årsregnskap for 2012_: XI


Rapport for tilskudd i 20_: Årsmelding for 20I2_: X


Flerc vedlegg: Dagalistubben.pdf. , beskrivelse og bilder


Overforing av tilskudd:
Cherforingen av tilskudd skjer ved prering til sokers kontonummer.


Kontonummer (må oppgis): 1607.38.57876


Oslo, 22.2.2014 Carolyn Dahr på vegne av Styret i Ris Vel (sign).


Sted / dato Soken stempel og underskrift av ansvarlig person


Soknaden sendes: Bydel Vestre Aker. Sorkedals‘eien 150B. 0754 Oslo
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Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


SØKNADSSKJEMA
- TILSKUDDTIL FRIVILLIGAKTIVITET


Arrangør: JANU Jtei-REB Cr4
j(1- e-r3c14Søkers navo:


Orpnisasjon, instilusjon, forening, lag, selvhjelpsgruppe,annen gruppe, enkeltperson,


sp:::::ssel- )"CL,t>rIPPSe,rM 30 



l'7()7 -57-tkPS?&;-269 	 Tekfon:  6‘77 7 o/ / 9
Kontaktpenon:  JA-L/C7.)7H268/C4 Telefon:  77( 



Tittel på tiltakedarrangementet/aktiviteten/prosjektet som det søkes midler til:


12c zzre " 



Søknadsbeløp:


Målgroppe(r):


35-oc,— 



kce aLrsgrtper tr,(17c-rt tez-'
e9 i7?ci)r±(±,)i_1(v() 



Målsetting med tiltaketiarrangementet/aldiviteterdprosjektat: ,


Aixakfiri -6YAi(--(drepp6w(f-e( stet
,riaklarE 1ia1ui4j ,


irrmniz K-124-/terr 3 e 9 McCiAJ-12.6


ce:stti- CticlAi3 tt er
Ct-e(ei-tS 








Beskrivelse av tiltaket/arrangementetlaktiviteten/prosjektet:
Angi medlemstallet i organisesjonen. • Beskriv omfanget som tiltaket her, for eksempel amall deltakere, antall


og hyppighel av arrangementer osv, antall personer som involveres utover hovedmalgnmpen/medlemmene osv.
Gi en mer detaljen beskrivelse av tiltakets innhold.* Hvis det søkesom tilskudd til drilt, gi en begrunnelse for


nødvendigheten av dette. ( Bruk vedkgg ved større søknader )


»ef ohr [rese4(terl.(.177-eci/c .vik2r't2tt--Cdfter
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Omfanget7fidsbruket av den frivillige aktiviteten/ dugnadsarbeidet:


4 ir-e cix Lc kee(fl i trfrinc ni 1,151 
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Kort beskrivelse av den viktigste verdien for deltakerne, og eventuelt for andre, av at
tiltaket/ aktiviteten gjennomferes:


itizielkherite ocktrire 

-ev) &.(7{-4p.dr,,,ceve (r-c,", 0 <-;
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Samarbeidspartnere:
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Budsjett for tiltaket:
Ulike typer inntekter og utgifter i tiltaket spesifiseres. • Budsjett og regnskap for tiltaket bør kunne
sammenliknes.
( Større budsjettoppsett vedlegges på eget ark )
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Andre offendige instanser det sokes om midler fra:


Fremdriftsplan:
Når skal tihaket starte og nk skal det avsluttes, eventuelt angi om det er lepende tiltak o.lign.?


starce (-2,C25T/9 <)ciStc t t76,137 /*
cliLe ate z:9_chVISfrF14-K-6


flyr svar per S4/Esede.44 ri-e 20), 








Plan for videreforing:
liva skal skje tt tiltake det søkes midkr til er avslunet?


2 e (/{-{r-4eirKle SteLl 1/4Ye' ii^Cr -6:6:rzwse ag


rapekk- PY7c2tatty-ire yt-it73 6?-4()ere. 



Tilretteleggelse for funksjonshemmede:
Er tiltakel tikenelag for ffinksjonshemmede, eventuelt hvordan?


12-)ef )treves f-«_ e spesie(-- z1-7Y, 7 



fu 17se- be rnede


A•dre opplysnieger


Folgende materiale er vedlagt soknaden:


Regnskap for tilskudd i 20 :






Årsregnskap for 20:






Rapport for tilskudd i20 :






Årsmelding for 20_:






LI


Overfering av tilskudd:
Overføringen av lilskudd skjer ved girering til søkers kontonummercrnu i,


5 3
37Cgy


Kontonummer (må oppgis ):


aC7(946 d'i2 



Sted / dato Sokers stemjel og underskrift av ansvarlig person


Søknadensendes: Bydel Vestre Aker, Serkedalsveien 150B, 0754 Oslo
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Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
B) delsadministrasjonen


SØKNADSSKJEMA
- TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor: ÅsenBlåsen


Sokers navn: ÅsenBlåsen
OrLmnisasjon. institusjon. forenirw. lag. sekkjelps2ruppe. annen Ltruppe. enkellperson


Svaradressel-poststed: 	 c/o Jan Peter Poulsen, Tennisveien 34a, 0777 Oslo


Telefon:


Kontaktperson:  Jan Peter Poulsen 	 Telefon: 905 31411


Tittel pa tiltaket/arrangementet/aktis iteten/prosjektet som det sokes midler til:


Veterankorpskonsert 2014


Soknadshelop: 	 4000


111algruppe(r):


Amatørkorps i nærmiljøet


Malsetting med tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:


Vår målsetting er å skape arena for arnatorkorps i nærmiljoet. Her kan vi 


utveksle erfaringer og skape motkasjon til videre arbeid. Man håper dessuten å


kunne rekruttere tidligere korpsutøvere for videre musikalsk utfoldelse. .








Beskrivelse av tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:
Anzi medlemstallet i organisasjonen. • Beskrit. omfanget som tiltaket har: for eksempel antall deltakerc, antall


ou hyppieher av arrangementer osv, antall personer som involveres mover hovedmåleruppen medlemmene osv.
Gi en mer delahert beskrivelse av tiltakets innhold. • Hvis det sokes om tilskudd til dri ft. zi en beurunnelse for


nodvendieheten av delte. Bruk vedlege ved stont soknader.


Amatørkorps inviteres til en musikalsk ettermiddag. Hvert korps spiller noen


selvvalgte stykker samt at vi alle spiller 2 fellesnummere. 



ÅsenBlåsen teller 30 medlemmer og arrangementet trekker ca 150-200


musikanter i tiIIeg. til oss i ÅsenBlåsen 



Omfanget / tidsbruket av den frivillige aktiviteten/ dugnadsarbeidet:


Vi regner ca 60 t frivillig arbeid, herunder planlegging, administrasjon i form av


kontakt med korps og i forbindelse med lokaleleie, innkjøp baking, rigging av 


konsertlokalet regnskap og dokumentasjon 



Kort beskrivelse av den viktigste verdien for deltakerne, og eventuelt for andre, at


tiltaket/ aktiviteten gjennomføres:


Som voksen amatormusikant er det viktig å ha en egen arena hvor man kan bli


inspirert av andre musikanter. Musikalsk og sosialt samvær beir mye, og har


resulterer i nve kontaktpunkter mellom korpsene og deres medlemmer. 








Samarheidspa rtnere:


Persbråten VGS bidrar med lokaler. Korpsbutikken på Røa har stand under


arrangementet. 



Budsjett for tiltaket:
Ulike typer inmekter og uteifter i tiltaket spesifiseres. • Budsjett 01.1 reenskap for tiltaket bor kunne
sammenliknes.


Større budsienoppsett  edleatges på eset ark


Ugifler
Blomster til dirigenter og bidragsvtere 800
Leie av høvtaleranlegg I 800
Leie av kjokkenutstvr 800
Innkjøp av varer for kiosk 2000


Inntekter
Kafe 4000
Tilskudd Vestre Aker bydel 4000
Resultat 2600


Andre offentlige instanser det søkes om midler fra:


Ingen


Fremdriftsplan:
Når skal tiltaket starte og når skal det avsluttes. eventuell angi ont det er lopende tiltak aliEm?


Konserten a‘vikles søndag 15.juni kl 18.00 på Persbråten VGS


Plan for videreføring:
Hva skal skie når tillaket del søkes nudler til er avduttel?


Vi fortsetter i samme stil vi pleier kontakt med nye bekjente og får motivasjon  


til en antatt konsert i 2015. Konsertene har vært gjennomfort som en musikalsk


og sosial hendelse i 15 år! Konsertene er medet.populære blant våre diestende  


korps. De fleste ønsker å komme tilbake hvert år, men av plassmessige årsaker







kan vi ikke invitere alle som ønsker å delta. Det er vanskelig å få inn mer enn ca


200 musikanter og publikum i kantinen på Persbråten VGS. 



Tilretteleggelse for funksjonshemmede:
Er tiltaket tilrettelagt for funksjonshemmede. eventuelt hvordan?


Det er god adkomst for funksjonshemmede


Andre opplysninger:


Vi har i utgangspunktet utgifter til trykking av invitasjoner og program, men  


dette har vi normalt fan kostnadsfrin. Kostadene ville ellers vært på omkring


kr 1000 -


Folgende materiale er s edlagt soknaden:


Regnskap for tilskudd i 2013: Arsregnskap for 20_:


Rapport for tilskudd i 20 : Arsmelding for 20_: fl


Oyerforing ay tilskudd:
Overforingen av tilskudd skjer ved eirerine til sokers kontonurnmer


Kontonummer (ma oppgis ): 530 3&18092


Oslo 06.03.2012
Sted / dato okers stempel og underskrift as anssarlig person


Jeg håper at denne soknaden kan bli vurdert i år også. selv om jeg dessverre i dag ser at
soknadsfristen var 01.02.14. Dette beklager jeg meget at jeg ikke var klar over.


Soknaden sendes: Bydel Vestre Aker. Sorkedalsveien 148. 0754 Oslo







Asenblåsen - Regnskap Veterankorpskonserten 2013


Regnskap


2013


Innlekter


Tilskudd Vestre Aker bydel 0 kr


Inntekter kafesalg 1 336.00 kr


Sum inntekter 1 336.00 kr


Utgifter
Innkjøp kioskvarer 775 00 kr
øvrige
utlegg 401 00 kr


Sum utgifter 	 1176.00 kr


Resultat 160.00 kr








Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen
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SØKNADSSKJEMA


BYDEL VESTRE AKER


TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor:


Sokers navn: 	 \./d1":<, 

Organisas on. institusjon, forenine, lag. selvhjelpsgruppc. annen gruppc. enkeltperson


Svaradresse/-
poststed: (1k.ktnntry c;t_4", •(,)? Gsto





I  iti4d/`4.14-4


Telefon: 2 2€7?






Kontaktperson: - ?Erzi E-14 Telefon: 617470 11/444i






Tittel på filtaket/arrangementeilaktiviteten/prosjektet som det sokes midler til:


31 (€11AWijakks t's i t ts,rt


Soknadsbelop:  14-Ws- Crn 



Målgruppe(r): erel 	 ‘4 di„(







Målsetting med tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:


	


— 4yZ.464 oLe_


dt44 t 



Beskrivelse av tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:
Angi medlemstallet i organisasjonen. • Beskriv omfanget som tiltaket har: for cksempel antall deltakere, antall


og hyppighet av arrangementer osv, antall personer som involveres utover hovedmåtgruppen/medlemmene osv.
Gi en mer detaljert beskrivelse av tiltakets innhold. • Hvis det søkes om tilskudd til drift, gi en begrunnelsc for


nodvendighelen av dette. ( Bruk vedlegg ved større søknader. )
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Kort beskrivelse av den viktigste verdien for deltakerne, og eventuelt for andre, av at


tiltaket/ aktivi eten gjennomfores:


striv 542./‘ — Ltv , knAt t sritctpc--1L (z1.4ia4
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Omfanget / tidsbruket av den frivillige aktiviteten/ dugnadsarbeidet:


(,Å" ljeitA vr.k4- (1:1 17.4t2-41
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Samarbeidspartnere:
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Budsjett for tiltaket:
Ulike typer inntekter og mgifter i tiltaket spesifiseres. * Budsjett og regnskap for tiltaket bør kunne
sam men Iiknes.
( Store budsjettoppsett vedlegges på cgct ark )
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Andre offentlige instanser det søkes om midler fra:


Fremdriftsplan:
Når skal tiltaket stane og når skal det avslunes, eventuelt angi om det er løpende tiltak aligt?


k v-Arc-cdrudnik).- ÅAJ elcuni.„ f R444/ 



(2, ou1)6" , — L. /Q.r, 








Plan for videreforing:
Hva skal skje når ultaket det sokes nudler til er avslunet?
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Tilretteleggelse for funksjonshemmede:
Er tiltaket tilrettelagt for funksjonshemmede, eventuelt hvordan?


— ,--tt,;"Witt4) tkt-t; L/CA/Ck 



n tiv (1L4- ptki-tsa c,t-ce-c 



Andre opplysninger:


k alt 1-1 iren: å to iivra.A/littaN hCvatc.ncLiL 1,1itic


nvik glw Lt-Åkr-r4a-Liv‹. isitYfn- ifrcir 17c4t r-c-d 	 tidC•
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Folgende matcriale er vedlagt søknaden:


frc„,tc_rt ar


L] Årsregnskap for 200 :


Årsmelding for 200_:


fl-


fl-


Regnskap for tilskudd i 200 .


Rapport for tilskudd i 200 :


Overfering av tilskudd:
Overforingen av tilskudd skjer ved gircring til søk rs kontonummer.


Kontonummer ( må oppgis ): --‘ mrk 1.4.4Aaalef rr:ci 11ic4/ tir I ai -1.4


I betw Lt. ,


Sokers stempel


Sedruackp seqdes- Byde1 Vevtee 4I/ee


Sørkedakveien 150 b
0754 Oslo


&v, o I . i1/44


Sted / dato krift av nsvarlig person








Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester


Horingsinstanser etter liste


/4Voc/9-8


/ 7-5"


Dato: 04.02.2014


Deres re4 Vår ref (aakanik Saksbeh: Arkiskosk:


201304227-8 ilde Knudizon. 23 46 14 06024


HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM TILDELING AV
KOMMUNAL BOLIG


Helse og sosialkomiteen behandlet i møte den 22.01.2014 privat forslag fra Tone Tellevik


Dahl (A) daten 02.09.2013 —Endring av forskrifl om tildeling av kommunal bolig.


Komiteen har bedt byrådet om å sende Tone Tellevik Dahls endringsforslag på horing.


Forslaget lyder:


- Arbeiderparilet viser 01_11ereoppslagfra Barneombudet ogUSICEF om det uholdbare i at


barn bor i siore kommunale boliggarder med krevende bomiljo, hvor personer med rus og


psykiatriutfordringer preger beboermasseff


Bystyret har ved Jlere anledninger papekt viktigheren av at barnefamilier fOr rilbud om bolig i


egnede boomrader. Btide i hystyremelding 2/2008 Sosiale boligvirkemuller og na senest i


februar i Boligbehovsplanen papeker hystyret folgende:


- Strui barn rilbringer mye tid i nærmiljoet sitt, og pavilats dermed av kvaliteten pa bomiljoet.


Ved iddeling av kommunale holiger ma det legges vela pa å jinne en holig tiljamilien i et goth


oppvekstmiljo, helst i bomiljoet men store konsentrasjoner av kommunale boliger-


(hystyremelding 2/2008)


"Det er nodvendig ci redusere den store konsentrasjonen av boligene, lbr a redusere


belastningene pti homiljoet, infrastrukturen i området og behoerne selv. Ikke minst er det viktig


a forhindre darlige oppvekstvilkar for barn som vokser opp i kommunale holiger"


(Boligbehovsplanen 2013-2016)


Pa tross av tydelige politiske signaler jra Bystyret om hvordan bade Boligbigg KE og


holigkontorene i hydelene skal sorge fir at barnefamilier får tilbud om bolig i mer


harnevennlige omgivelser. gior Byradel lite.


Bntyret ver at kommunen disponerer alt forfa holiger som egner seg for barnejamilier. Derjhr


bor ak frir mange ogsa pa dagnovernauingsmedereller i leilighekr kommunen selv mener er


rkban deling for eldre og Post.tesse
nosink ljesesier


Italhuso. 11)37 Onlo


I -roo posnoorrak i r onlo kommunc no







uegnet for familien. Ved vurdenng av tildeling av kommunal bolig til personer med forsørgeransvar


bør man legge "barns beste• til grunn når vedtak farres og valg av leilighet skal gjøres. Dette forholdet


bør innforskrifien.


Hensikren med å la inn et krav om dette er å tydeliggjøre ai barns beste også har relevans når det


gjelder vediak om tildeling av bohger, ikke bare i saker som omhandler barn spesifikt.


Sikringav barns beste i saksbehandlingen gjøres påflere måter i dagens regelverk. Eksempelvis finner


vi et krav om vurderingen av barnets beste under saksbehandling i barneloven 1 barnevernloven ligger


kravet om vurderingen av barnets beste under kapittelet ''sverlige henspz".


Vi vil ogsa vise til Fylkesmannen i Oslo og Akershus forventninger til kommunal planlegging i 2013.


hvor det fremgar at hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle kommunale


hesluminger


Se side 4


hinr./wwwfilhsmannen.no/Documenis/DokuJnent%2OFMOA/Plan%20oz%2Ohyve/Fylkesmannens%2
Ofiznwnininesbrev%202013 Pdf


Tone Tellevik Dahl (4) fremmer folgende private forslag-


Endring av forskrifi for rildeling av kommunal bolig § 11
Vedtak:


Tillegg: 1 saker hvor søker har forsorgeransvar skal barnets beste legges til grunn"


Komiteen har også bedt om høringsuttalelse på to forslag fra Høyre og Venstre:


I. Byrådet lener inn "barns-beste-vurderingen" inn i instruks ril 'forskrift om Iddeling


av kommunal bolig- knytlet til §


2. Byråder legger inn vold i nære relasjoner vurderingen inn i instruks til "forskrifi om


tildeling av kommunal bolig" knytlet til § I I.


Vi ber om høringsinstansenes vurdering av forslagene til endring i forskrift om tildeling av


kommunal bolig med tilhørende instruks. Høringsfristen settes til 17.03.2014


Med vennlig hilsen


Endre Sandvik Siri Persson


kommunaldirektør fung. sosialtjenestesjef


Godkjent og ekspedert elektronisk


Vedlegg: Høringsinstanser etter liste


Prolokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 22.01.2014. sak 3


2







Høringsinstanser:


Rådet for funksjonshemmede


Det sentrale eldrerådet


Rådet for innvandrerorganisasjoner


Sentralt ungdomsråd i Oslo


Bydelmw


Boligbygg Oslo K1


Velferdsetaten


Lemboerforeningen


Oslo kommunale leieboerorganisasjon







Oslo kommune
Helse- og sosialkomiteen


r Matilialf if
Cb.~


[13/01570-4]


Sak 3 Privat forslag fra Tone Tellevik Dahl (A) datert 02.09.2013 - Endring av


forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune


Sendt til helse- og sostalkomiteen.


Kopi sendt byrådet.


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møtet 22.01.2014 sak 3


Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:


Tone Tellevik Dahl (A). Ola Kvisgaard (H), Carl Christian Blich (T1). Ida Berg-Johnsen (I1),


Mertefe Bartinlioglu (H), Bettina Thorvik (A), Khamshajiny Gunaratnam (A), Bashe Musse


(A), Elvis Chigozie Nwosu (A). Bjørnar Moxnes (R), Christian Johan lIerzog (V), Jon Ole


Whist (H). Aina Scenersen (F).


Dokumenier innkommet:


Notat 251 av 01.11.2013 —Vedr. privat Forslag fra Tone Tellevik Dahl (A) om endring av


forskrift om tildehng av kommunal bolig i Oslo kommune (13/01570-8)


- Notat 277 av 03 12 2013 — Svar på sporsmål fra Tone Tellevik Dahl (A)— Tildeling av


kommunal bol ig —Saksbehandling (13/01570-10)


MERKNADER:


Komiteensilertall, medlemmene frait k og R, merker seg at byrådet mener -barns beste-


vurdering" ikke bør inn i forskriften. Disse medlemmer understreker at det er avgjørende at


det foretas en konkret vurdering av hensynet til barnets besce både ved søknad om bolig og


ved den konkrete tildelingen av bolig. Dette folger av barnekonvensjonen, og er dermed noe


kommunen er forplikret til å ta med i sine vurderinger.


Disse medlemmer viser til at byrådet mener "barns beste-vurderingen" først skal komme til


anvendelse ecter vedtak og ved tildeling av bolig. Byrådet viser til at dette kan ivaretas ved en


endring av instruks til forskrift av 07.05.2003 om tildeling av kommunal bolig. Disse


medlemmer mener at rundskriv 10/2007, Rutiner for tildeling av kommunal bolig, også må


endres hvis man ikke tar inn vurdcringen i forskriften.


Disse medlemmer viser til forskriftens § II som bta sier -flpositivt vedtak om leie av


kommunal bolig skal angi den type bolig soker skal leiekontraktens lengde, antall


rom, fbrutsetninger vedrørende,h)sisk tilgjengelighet til boligen, eventuelle aksepterte


hjelpetiltak som er ansett nodvendige for al .soker skal kunne mestre bosztua3yonen og


eventueh vilkår om at soker inngår nedbetalingsavtale JOr gjeld i henholdfarskrifien § 9".







Disse medlemmer mener det er feil å definere inn bamefamilier blant de prioriterte grupper


som nevnes i instruks for tildeline av kommunal bolie § 8.1. Barns beste skal vurderes i


henhold til de krav forskriftens § II definerer samt de føringer bystyret har lagt inn i


Boligbehovsplanen 2013-2016 samt Bystyremelding 2/2008. Disse medlemmer mener derfor


.. barns-beste-vurderingen- må synliggjøres i instruksen knyttet til § I I.


Disse medlemmer mener at det ved endring av rundskriv 10/2007, Ruliner for lildeling av


kommunal bolig, må påpekes at harnas beste er et grunnleggende hensyn ved tildeling, slik


barnekonvensjonen krever.


Disse medlemmer støtter forslaget om at personer som er utsatt for vold i nære relasjoner


prioriteres ved tildeling av kommunal bolig. Disse medlemmer mener likevel det er bystyret


som må behandle om nye grupper skal prioriteres ved tildeling av kommunal bolig. Endringer


av denne karakter kan ikke gjøres av byradet alene gjennom endring av en instruks. Disse


medlemmer ber byradet fremme sak om dette så snart lovpålagte krav til saksbehandling av et


slikt forslag er ferdigstilt.


Komileens mindrelall, medlemmene fra Ilag V. viser til byrådsnotat 251/13 som redegjør for


at byrådet vil gi tydelige regler for saksbehandlingen av søknad om kommunal bolig for


barnefamilier i instruks til forskrift om tildeling av kommunal bolig. Ved tildeling av


kommunal bolig blir det i dag tatt spesielt hensyn til bamefamilier. Samtidig skal personer


som er utsatt for vold i nære relasjoner inkluderes som en gruppe som skal prioriteres ved


tildeling av kommunal bolig. Disse medlemmer avviser på denne bakgrunn det private
forslaget.


FORSLAG:


Ola Kvisgaanl pa vegne av II og (hrisfian Herzog palvgne av fremmeffidgende firslag:


Byrådet legger inn -barns-beste-vurdermgen- inn i instruks til -forskrift om tildeling av


kommunal bolig knyttet til § 11.


fl


14 ,.radet 1eeeer inn -vold i nære relasjoner vurderingen inn i instruks til forskrift om


tildeline a kommunal bolie." knyttet til § I I.






Byrådet onenterer helse- og sosialkomiteen om alle endrineer i instruks til forskrift av


07 05 2003 innen sommeren 2014.






Byrådet orienterer helse- og sosialkomiteen om endringer av rundskriv 10/2007 Rutiner for


tildeling a kommunal bolig innen utgangen av 2014.


Tone Tellevik Duld vegne av komileen.fremmel folgende JOrslag:
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Helse- og sosialkomiteen ber byrådet foreta de nodvendige høringer av det private forslaget


fra 'fone Tellevik Dahl (A) samt forslag I og 2 fra H og V.


Votering:


Komiteens forslag ble enstemmig vedtatt


Det private forslaget ble ikke tatt opp til votering, men oversendes byrådet.


H og Vs forslag, pkt. 1 og 2, ble ikke tatt opp til votering, men oversendes byrådet.


H og Vs forslag, pkt. 3 og 4, ble enstemmig tiltrådt og ligger i komiteen i påvente av


tilbakemelding fra byrådet.


Etter dette er helse- og sosialkorniteens vedtak:






Helse- og sosialkomiteen ber byrådet foreta de nødvendige høringer av det private forslaget


fra Tone Tellevik Dahl (A) samt forslag 1 og 2 fra H og V:


Endring av forskrift for tildeling av kommunal bolig § I I


Vedlak:


Tillegg: I saker hvor soker har forserueransvar skal barnets beste legges til grunn.


Byrådet legger inn "barns-beste-vurdermgen- inn i instruks til -forskrift om tildeling av


kommunal knyttet til § 11.


Byrådet legger inn "vold i nære relasjoner vurderingen" inn i instruks til "forskrift om


tildeling av kommunal bolig" knyttet til § 11.






Byrådet orienterer helse- og sosialkomiteen ona alle endringer i instruks til forskrift av


07.05.2003 innen sommeren 2014.






Byrådet orienterer helse- og sosialkomiteen om endringer av rundskriv 10/2007 Rutincr for


tildeling av kommunal bolig Innen utgangen av 2014.


Oslo bystyres sekretariat, den 24. januar 2014


Siv Songedal
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Godkjent og ckspedert elektronisk
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Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


SØKNADSSKJEMA
- TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET I 2014


Arrangor: Hovseter sykehjem


Sokers navn:


Lystharmonikerne


Organo-asron. instiluston. foretung_ lag. selyhtelpsirruppe. annen gruppe. enkeltperson


Svaradresse/-poststed: 



c o Ingvar Strom
Nils Collett Vogts vei 62 B
0766 Oslo


Telefon:_9 I 716687


Kontaktperson:ingvar Strom
TeletonL9 I 716687 



Tittel på tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet som det sokes midler til:


2 konserter på Hovseter sykehjem


Soknadsbelop: kr 7000,00 



Målgruppe(r):


Beboere og personale på sykehjemmet


Målsetting med tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:


Underholdning og hygge for beboerne
Gleden for korpset ved å bidra lokalt


Beskrivelse av tiltakeUarrangementet/aktiviteten/prosjektet:
• Angt medlemstallet i orgamsasynen Heskm orraenarnittaker hm. foi ki.upt delnicert amtd4


og hyppighet av arrangementer osv, antall personer som involveres utol er hovedmålgruppen medlemmene osv.







• Gi en mer detaljen besknvelse av nbakets innhold. • Hvis det sokes om tilskudd til drifi gi en begrunnelse for
nodvendigheten av dette Bruk vedlegg ved storre soknader )


	 Lystharmonikerne har pt 40 medlemmer i hovedsak fra lokalmiljoet
Konserten varer 3/4time og det spilles en blanding av lettere klassisk,
musikaler. evergreens, marsjer
Fra sykehjemmet møter vanligvis 40-60 tilhorere


Omfanget / tidsbruket av den friviffige aktiviteten/ dugnadsarbeidet:


	 1-2 øvelscr a 2 1/2timcr på forhånd
2 time inkl oppsetting og retur


Kort beskrivelse as den siktigste serdien for deltakerne, og eventuelt for andre, av at
tiltaket/ aktiviteten gjennomfores:


	 Hygge og opplevelse for beboerne
Motivasjon for medlemmene av korpset for egen videreutvikling samt


deltakelse i lokalmiljøet


Samarbeidspartnere:


Ledelsen av sykehjemmet


Budsjett for tiltaket:
Ulike typer inmekier og wgifier i tiltaket spesifiseres. • Budsjen og regnskap for tiltaket bor kunne
sammenliknes.


Storre budsjettoppsen vedlegges på eeet ark )


	 Vi har ikke noe konkret budsjett for dette arrangement. men får vanligvis
betalt fra kr 3000 til 4000 for slike oppdrag


Dersom dirigenten skulle honorcres spesielt for denne konserten vildet alenc
bli opp mot kr 3000. I tillegg kommer noe til transport av utstyr samt del av noteutgifier


Andre offentlige instanser det søkes om midler fra:


Ingen som gjelder denne konsenen


Fremdriftsplan:
Når skal tiltaket stane og når skal det avsluttes, eventuelt angi om del er lopende ffitak aliga?


Konsertene varer fra kl 18 til 1845. men vi henter utstyr på Blindeskolen ca kl 1715 og er
tilbake der 2 timer sencre.


Lystharmonikerne har i mange år nå hatt en konsert i året på Hovseterhjemmet. Siste konsen
var 27.november 2013. Vedlagt er rapport fra dette arrangementet. Som det fremgår der
ønsker ledelsen ved hjemmet at vi har en konsen også i vårhalvåret. Etter dette har vi hatt
kontakt og allerede amalt to konserter i 2014, den første trolig onsdag 30.april og den andre
onsdag 26.november.







Plan for videreforing:
Hva skal skje nkr unaket det sakes midler ni er avsluttei'


	 Korpset har mye aktivitet hele året. 2 VJt øvelse hver uke, seminarer,
samspill med andre korps, en del konsener i parker. på sykehjem. i kirker, i hovedsak i
lokalmiljøet. I 2013 spilte bl.a. i Rea ktrke under Roa musikkfestuke, samt ved
julegrantenningemfakkehoget samme sted. I 2014 skal vi blø. spille på Bogstad gård ifin
feiringen av grunnlovsjubileet der 1juni.


Tilretteleggelse for funksjonshemmede:
Er liltakel iilrettelaw for funksjonshemmede, eventuelt hvordan?


	 1a, alle beboerc uansett funksjonshemming kan delta


Andre opplysninger:


	 Vi stiller gjerne opp i lokalmiljøet ved andre anledninger dersom bydelen
skulle onske det


Folgende materiale er vedlagt seknaden:


Regnskap for tilskudd i 20 :


Rapport for tilskudd i 2013 :


Årsregnskap for 20 :


X Årsmelding for 20 :


Overfering av tilskudd:
Oserformgen as tilskudd skjer sed prenng td sokers kontonummer .


Kontonummer (må oppgis ): 0540.28.24516


Oslo, 6.februar 2014 Ing‘ar Strom. styreleder Lystharmonikerne


Sted / dato Sekers stempel og underskrift av ans‘arlig person


Søknaden sendes: Bydel Vestre Aker. Sorkedalsveien 148, 0754 Oslo








Oslo kommune
Bydel Vestre Aker


Bydelsadministrasjonen


SØKNADSSKJEMA
- TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor: Roa menighet


Sokers navn: Roa menigher
Organi,anjon. insfituNjon. forening. lag. seINkjelps2ruppe. annen n-uppe. enkel[penn


Svaradresse/-poststed: Nordengveien 9 0755 OSLO 



Telefon: 23 62 94 30


Telefon: 23 62 94 32Kontaktperson: Knut Erik Skarpaas


Tittel pa tiltaket/arrangementet/aktivileten/prosjektet som del sokes midler til:


Forskionnelse a kirkeparken på Roa


Soknadsbelop: kr I 0.000


NIalgruppe(r):
Befolkningen på Rtla alle som bruker kirkeparken på Roa


Målsetting med tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:


Oppgradere kirkeparken rundt kirken, kirkehygget og innkjorselen til Roa kirke på dugnadi
ved heskjæring, fierning av huskasi ny heplantning. opprydding og vedlikehold.







Beskrivelse av tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:
* Anui medlemstallet i oreanisasjonen. *Beskriv omfanget som tiltaket har; for eksempel antall deltakere, antal I
oz hyppiuhet av arranuementer osv, antall personer som involveres utover hovedmålguppetimedlemmene osv.
* Gi en mer detaljert beskrivelse av ttltakets innhold. * Hvis det sokes om tilskudd til dnft. gi en begrunnelse for
nodvendiuheten a‘. deue. ( Bnik vedleg ved storre soknader. )


Roa menighet har ca. 8.500 mcdlemmer.
For å holde kirkebygget med tilligende uteområder og kirkepark fin, trengs det en god del
vedlikeholdsarbeid som vi er så heldige å ha frivillige til å gjore en stor del av. Hver mandag
kommer dei 1-3 driftige damer og jobber noen timer, og i tillegg vil vi arrangere storre
dugnader 1-2 ganger i året, der det trolig kommer 10-15 personer hver gang.
Stotten vil gå til å kjøpe inn planter og verktoy og annet nødvendig utstyr for å gjennomfore
arbeidet (eks innleie av avfallscontainer). Etter hvert som kirkebygg og kirkepark blir jevnlig
oppgradert, vil trolig behovet for økonomisk stotte bli mindre —men enn så lenge vil vi trolig
benytte anledningen årlig til å søke om midler til tillakel.


Omfanget / tidsbruket av den frivillige aktiviteten/ dugnadsarbeidet:


Mandager: Gjennomsnittlig 2 personer å 4 timer å 35 dager = 280 timer.
Dugnader: 12 personer å 4 timer å 2 dager = 96 timer.


Kort beskrivelse av den viktigste verdien for deltakerne, og eventuelt for andre, av at


tiltaket/ aktisiteten gjennomfores:


Gjøre kirkeparken på Rem til et lyst. trygt og trivelig sted for alle som ferdes der, en
rekreasjonsoase for folk på Roa. en park vi kan være stolte av.


Felles arbeid om ct prosjekt skaper sosial tilhorighet og samhold.


Samarbeidspartnere:


Kirkelig fellesråd i Oslo


Roa vel
Bydel Vestre Aker


•


Budsjett for tiltaket:
Ulike typer inntekter og ulgifier i tiltaket spesifiseres. • Budkjett ou regnskap for tiltaket bor kunne
sammenliknes.
( Større budsjettoppsert vedlegges på eget ark )


Utgifter:


Maling og malerutstyr kr 4.000
Verktøy og maskiner kr 3.000
Innkjøp av planter kr 1.500
Innkjøp av kantstein kr 1.500


Inntekter:


Støtte fra kommune/bydel kr 10.000







Andre offentlige instanser det søkes om midler fra:
Kirkelig fellesråd i Oslo. handelsstanden på Røa (til vedlikehold av juletrebelysning)


Fremdriftsplan:
Når skal tiltaket starte og når skal det avsluttes, eventuelt angi om det er lopende tiltak align.?


Et løpende tiltak fra år til år, der dugnadene gjennomføres i perioden april til oktober.


Plan for videreforing:
Hva skal skje når tiltaket det sokes midler til er avsluttet?


Det årlige vedlikehold vil forhåpentligvis bli mindre krevende når standarden på bygg og
uteområde langsomt blir hevet, dermed vil det lettere kunne dekkes selt at Roa menighet og
Kirkelig fellesråd.


Tilretteleggelse for funksjonshemmede:
Er tiltaket tilrettelarn for funksjonshemmede. e‘entuelt inordan?


Andre oppl)sninger:


Overforing av tilskudd:
Overforingen av lilskudd skjer ved girering til sokers kontonummer.


Kontonummer (må oppgis ): 3000.18.09527


2.13/4y
31r,


z: 9.3-.7 :'".•


Følgende materiale er vedlagt søknaden:


Regnskap for tilskudd i 2013:


Rapport for tilskudd i 2013:


jx


Årsmelding for 20 :


Arsregnskap for 20 :


Sted / dato Soke pel og underskrift a) ansvarlig penon


Søknaden sendes: Bydel Vestre Aker. Sørkedalsveien 150B, 0754 Oslo








Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


SØKNADSSKJEMA
- TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor: Rea Musikkfestuker 2014 v/Roa Menighet


Sokers navn: Gunnar Petersen-Overleir, organist i Roa kirke
Organisasjon. institusjon. forening, laa. selvhjelpsuruppe. annen gruppe. enkeltperson


Svaradresse/-poststed:
Rea menighet v/Gunnar l'etersen-Overleir
Roa kirke. Nordengveien 9. 0755 Oslo Telefon: 23629430


Kontaktperson: Gunnar Petersen-øverleir Telefon: 90156282


Tittel på tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet som det sokes midler til:


Reta Musikkfestuker 2014


Soknadsbelop: kr. 25.000,-


Målgruppe(r):
Musikk og kulturinteresserte i Roa kirkes nærmiljø, Vestre Aker bydel og resten av Oslo.


Røa Musikkfestuker skal ‘ære et tilbud til lokalbefolkningen på Roa/Vestre Aker, slik at vi
kan få gode kulturopplevelser i vårt eget nærmiljø.


Målsetting med tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:


Røa Musikkfestuker har som formM å øke interessen for musikk genereli både i Vestre Aker
bydel og ellers i Oslo. Dette gjør vi ved å invitere profesjonelle artister og ved å la lokale
amatører samarbeide med profesjonelle musikere.


For eksempel vår fremføring i 2013 med Brahms Requiem hvor vårt lokale kor samarbeidet
med profesjonelle orkestermusikere og solister og Sølvguttene, eller som familiekonserten i
2013 med deltagelse av Huseby skolekor, Bogstad skolekor, Røa kirkes jentekor, Vise Versa,
Minivox, Lystharmonikerne og Røa kirkes kammerkor.







Beskrivelse av tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:
Angi medlemstallet i organisasjonen. • Beskriv omfanget som ffitaket har, for eksempel antall deltakere, antall


og hyppighet av arrangementer osv, antall personer som involveres utover hovedmålgruppenknedlemmene osv.


Gi en mer detaljen beskrivelse av ffitakets innbold.* Hvis det sokes om tilskudd til drift, gi en begnmnelse for


nodvendigheten av dene. ( Bruk vedlegg ved storre soknader. )


Røa Musikkfestuker har nå blitt arrangert ni år på rad og har nå i 2014 I0-års jubileum!. Disse
ni festivalene har vært jevnt godt besøkt, er populære både lokalt sentralt i Oslo, og har
dermed profilert Røa og Vestre Aker bydel på en positiv måte. Jeg opplever at disse ni
festivalene har skapt ringvirkninger, både i forhold til det lokale musikklivet og Oslos
musikkliv generelt. 1 2013 var det totale deltakerantallet i løpet av Røa Musikkfestuker økt til
hele 2289(!) personer.


Vårt mål er at Røa kirke skal være en kulturkirke og en møteplass for kulturinteresserte i
nærmiljøet. Røa kirke er en populær konsertkirke med et akiivt kulturliv, svært god akustikk,
fikk i 2005 et meget godt orgel, samt har en sentral beliggenhet. Menigheten har nå to kor,
Røa kirkes jentekor og Rea kirkes kammerkor. Menigheten har to kantorer og har
kulturarbeid som ett av sine hovedsalsningsområder.


Omfanget / tidsbruket as den frivillige aktiviteten/ dugnadsarbeidet:


Søknaden gjelder Røa Musikkfestuker 2014 generelt inkludert en Familiekonsert som blir
arrangert onsdag 22. oktober. Røa Musikkfestuker arrangeres fom søndag 19/10 tom søndag
2/11 —2014. Det er 10. år på rad at Roa Musikkfestuker arrangeres. Vi ønsker at
Familiekonserten skal kurme være et gratisarrangement til glede for bydelen. I 2013 hadde vi
full kirke og over 600 til stede på denne konserten.


Kort beskrivelse av den viktigste verdien for deltakerne, og eventuelt for andre, av at
tiltaket/ aktiviteten gjennomfores:


Vi tror det er viktig for sangere/musikere fra Rem/vestre Aker å kunne møtes og synge/spille
sammen på "hjemmebane". Viktig og hyggelig for alle som driver med musikk på Røa å få


synge og spille for hverandre. Viktig at bydelens innbyggere får et kulturtilbud i sitt nærmiljø,
slik at man ikke alltid må til sentrum for å få gode kulturopp1e‘elser i Oslo.







Samarbeidspartnere:
De lokale musikalske krefter som skal delta på konsertene.


Budsjett for tiltaket:
Ulike typer inmekter og ingifter i tiltaket spesifiseres. • Budsjen og regnskap for tiltaket bor kunne


sammenliknes.


( Storre budsjettoppsen vedlegges på eget ark )


BUDSJETT 2014:
utgifter
Honorar musikere/artister: kr. 190.000
Markedsføring: kr. 45.000


Lydanlegg: kr. 7.500


TON0avgi : kr. 15.000


Diverse (mat, hotell, reise, blomster m.m.) kr. 7.500


Sum: kr. 265.000


inntekter
1nntekter fra billettsalg: kr. 140.000


Støtte fra Norsk Kulturråd: kr. 100.000


Søknad Vestre Aker bydel kr. 25.000


Sum: kr. 265.000


Andre offentlige instanser det sokes om midler fra:


Vi har sokt støtte fra Norsk Kulturråd og vurderer å søke støtte fra FF1.1Kogså.


Fremdriftsplan:
Når skal tiltaket starte og når skal det avsluttes, eventuelt angi orn det er løpende tiltak o.lign.?


Røa Musikkfestuker arrangeres i år for 10. gang, og vil foregå i perioden
søndag 19. oktober —søndag 2. november 2014.







Plan for viderefering:
Hva skal skje når tiltaket det søkes midler til er avsluttet?


Planen er å arrangere Røa Musikkfestuker også i 2015.


Tilretteleggelse for funksjonshemmede:
Er tiltaket tilrettelagt for funksjonshemmede, eventuelt hvordan?


Det er tilrettelagt slik at funksjonshemmede fint kan komme inn i Røa kirke og overvære
konserten.


Andre opplysninger:


Ev stotte fra Vestre Aker bydel vil medføre at Familiekonserten blir gratis for publikum.


Søknaden sendes: Bydel Vestre Aker, Sorkedalsveien 15013,0754 Oslo


Felgende materiale er vedlagt soknaden:


Regnskap for tilskudd i 2012:


Rapport for tilskudd i 20 :


Overforing av tilskudd:
Overforingen av tilskudd skjer ved eirering til sokers kontonummer.


Kontonummer (må. oppgis ): 3000.18.09527


n


I Sted / dato l 'Søkers stempel og dnders e nft av ansvarlig person


Årsmelding for 2012:X


Årsmelding for 2013:3 X







RAPPORT FOR RØA MUS1KKFESTUKER 2012


Rea Musikkfestuker 2012 ble gjennomført i perioden 21/10 —4/112011 med tinelen
"pianoforte" og følgende program: 11 KONSERTER - 3 GUDSTIENESTER


Røa Musikkfestuker 2012 ble gjennomført for åttende gang. Programmet var som vanlig en
blanding av norske artister og kor, lokale krefter og noen utenlandske artister. Vi i Røa
Musikkfestuker legger alltid stor vekt på å bmke norske profesjonelle musikere og artister.


I 2012 deltok bI.a. Tormod Asgård, Katharina Frogner Kockum, Nils Georg Haugland Nilsen,
Fredrik Otterstad, Ingeborg Fimreite, Sturm und Drang, Ragnar Heyerdahl, Sigrnund Groven,
Kåre Nordstoga, Helga Samset, Torbjøm Dyrud, Yngve Seberg, Reza Aghamir, Selvguttene
med dir. Fredrik Otterstad og Grex Vocalis med dir. Carl Høgseth. Rna kirkes kammerkor
fremftmte Mendelssohns oratorium Christus og kantaten Salme 42 sammen med profesjonelle
solister og et sammensatt orkester med musikere fra Oslo-Filharmonien.


Arets forestilling var "Bibelen fortalt" med Helga Samset og Torbjøm Dyrud.


Utenlandske artister som deltok var Jens Amend, orgel, Tyskland og Vincent Foure, orgel,
Frankrike.


Nytt av året var en operakveld. Dette viste seg å være en stor suksess og publikum var veldig
begeistret.


I tillegg til alle andre eksterne musikere bidro kirkens organister Olav Morten Wang og
undertegnede.


Publikumstallet var 1450. Vi hadde PR som vanlig med annonse i Aftenposten,
Klassekampen, Vårt Land og Kulturplakaten samt egen brosjyre (se vedlegg) som var delt ut
til samtlige husstander på Røa. 1tillegg hadde vi løpesedler og plakater.


Røa menighet har offentlig revisjon av sine regnskaper, dette gjelder også regnskapet til Røa
Musikkfestuker. Menigheten bruker aulorisert revisor gjennom Kirkelig fellesråd i Oslo, som
sjekker at tilskudd brukes i tråd med tildelingskriteriene. økonomiansvarlig er daglig leder i
Røa menighet, Knut Erik Skarpaas.


BESØKENDE
Totalt antall besøkende: 1450


ØKONOMI
Hovedtall regnskap:


Inntekter: kr 221.603,00


Utgifter: kr 194.880,43


Overskudd: kr. 26.722,57







Vi er godt fornøyd med at Røa Musikkfestuker i år gikk med noe overskudd og håper å kunne
bmke beløpet til vårt kontinuerlige festival- og konsertarbeid i Røa kirke.
Som det går gram av årets tittel "pianoforte" og vedlagte brosjyre for Røa Musikkfestuker
2012, har Røa menighet en innsamlingsaksjon pågående for å gå innkjøp av nytt flygel.
Vårt gamle flygel er moden for utskifting, og for å holde festivalen i gang på høyt nivå, må
dette nå byttes ut. I denne sammenhengen vil overskuddet komme festivalen til gode.


Gunnar ftetersen-øverleft
Organist og Leder for Røa Musikkfestuker
Tlf: 90156282


Røa menighet
Nordengveien 9
0755 Oslo







REGNSKAP
Røa musikkfestuker 2012


KOSTNADER






Regnskap 2012


31155 Andre arr.kostnader 1 292,20


31160 Overnatting / Transport 5 635,00


31230 Tono 8 217,00


31230 Artistskatt 2 118,00


31410 Annonser 46 118,23


31650 Andre honorarer 105 500,00


32760 Honorar grupper 26 000,00






Sum kostnader 194 880,43


INNTEKTER
36210 Annonseinntekter -6 000,00


36250 Konsertinntekter -90 603,00


38004 Tilskudd Kultturråd -100 000,00


38004 Tilskudd Bydel -25 000,00






Sum inntekter -221 603,00







Resultat -26 722,57







RAPPORT FOR RØA MUSIKKFESTUKER 2013


Roa Musikkfestuker 2013 ble gjennomført i perioden 20/10 - 3/11 2013 med tittelen


"Opplevelser og følgende program:


9 KONSERTER - 3 GUDSTJENESTER - I FORESTILLING


Roa Musikkfestuker 2013 ble arrangert for niende gang. Programmet lar som vanlig en
blanding av norske artister og kor samt lokale krefter. Vi i Roa Musikkfestuker legger alltid
stor vekt på å bruke norske profesjonelle musikere og artister.


12013 deltok bl.a. Karstein Askeland, Ophlia orchestra under ledelse av Morten Gurmar


Lasren, Tormod iksgård, Katharina Frogner Kockum, Otto Christian Odland, Aslaug Hegstad,
Fredrik Otterstad, Ingeborg Fimreile, Ragnar Heyerdahl. Reza Aghamir, Kristin Janset,


Gjermund Larsen. Haakon Hille Hustad, Nirm Gravrok, David Fielder. Anne Wik Larssen,


Karstein Ærø, Petter Amundsen, Adne alastog. Kristoffer MyTe Ene. Thea Stabell. Freddy


Bagge, Solvguttene med dir. Fredrik Otterstad og Uranienborg vokalensemble med dir.


Elisabeth Holthe. Roa kirkes kammerkor og Sølvguttene fremførte Brahms "Ein deutsches
Requiem" i en egenutviklet versjon for strykeorkester, piano og orgel sammen med


profesjonelle solister og et sammensatt orkester med musikere fra Oslo-Filharmonien.


Arets forestilling var -Babettes gjestebud- med Thea Stabell.


Nytt av året var en orgelnatt med de fleste organistene fra Vestre Aker. Dette for å synliggjøre
hvor dyktige organister som i Vestre Aker prosti.


tillegg til alle andre eksterne musikere bidro kirkens organister Ola  Motten Wang og


undertegnede.


Publikumstallet var 2289. Vi hadde PR som vanlig med annonse i Aftenposten,


Klassekampen og Kulturplakaten samt egen brosjyre (se vedlegg) som var delt ut til samtligc
husstander på Roa. 1 tillegg hadde vi løpesedler og plakater.


Røa menighet har offentlig revisjon av sine regnskaper, dette gjelder også regnskapet til Roa


Musikkfestuker. Menigheten bruker autorisert revisor gjennom Kirkelig fellesråd i Oslo, som
sjekker at tilskudd brukes i tråd med tildelingskriteriene. Økonomiansvarlig er daglig leder i
Røa menighet, Knut Erik Skarpaas.


BESØKENDE
Totalt antall besøkende: 2289 (inkl. gudstjenester)


ØKONOMI
Hovedtall regnskap:


Inntekter: kr 247.650,00


Utgifter: kr 219.164,62


Overskudd: kr. 28.485,38







Vi er godt fornøyd mcd at Røa Musikkfestuker i år gikk med noe overskudd og håper å kunne
bruke beløpet til vårt kontinuerlige festival- og konsertarbeid i Røa kirke samt vår pågående
aksjon for å gå til innkjøp av nytt flygel. Vårt gamle flygel er moden for utskifting. og for å
holde festivalen i gang på høyt nivå, må dette nå byttes ut. I denne sammenhengen vil
overskuddet komme festivalen til gode.


Gunnar Petersen-Øverleir
Organist og Leder for Røa Musikkfestuker
Tlf: 90156282


Røa menighet
Nordengveien 9
0755 Oslo








 


  
 Oslo kommune 
 Bydel Vestre Aker 


  
  


 


  


 


  


 


1 
 


Møteprotokoll 


1/14  


 


 


 


Møte: 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 


Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Rødkleiva, inngang på baksiden av bygget. 


Møtetid: 13.02.2014 kl. 17:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Jane Steenbuch (H) 


  


Tilstede:  Mona Helene Grønlie Herzog (V) 


Arne Eugen Boysen (Frp) 


  


Forfall: Lene Mathisen (H) 


Sunniva Borgen (H) 


Åse Ryvarden (A) 


  


Som vara møtte:  Ingrid Harlem Losnedahl (A) 


  


I tillegg møtte: Edith Aars, enhetsleder for barnehagene 


  


Møtesekretær: Jeannette Wold, enhetsleder forebygging barn og unge 


  


 


 


Åpen halvtime 


Det var ikke publikum til stede. 


Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent med følgende tilleggssaker: 


 


5/14 Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg 
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Informasjon 


Edith Aars, enhetsleder for barnehager, informerte om konkurranseutsetting av barnehager. 


Eventuelt 


Komiteen diskuterte konkurranseutsetting av barnehager. 


 


Saker til behandling 


1/14 14/00018-1 
Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 5. 


desember 2013 
3 


2/14 14/00003-2 Årsberetning og årsstatistikk 2013 Bydel Vestre Aker 4 


3/14 13/01215-7 Navnsetting av gater/veier i Sørkedalen 5 


4/14 14/00063-1 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 10. februar 2013 7 


5/14 13/01023-7 Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg 8 
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Saker til behandling 


 


1/14 Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 5. desember 


2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13.02.2014 1/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen godkjenner protokollen fra møte 5. desember 2013. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende 


vedtak 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen godkjenner protokollen fra møte 5. desember 2013. 
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2/14 Årsberetning og årsstatistikk 2013 Bydel Vestre Aker 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 2/14 


2 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13.02.2014 2/14 


3 Bydelsutvalget 27.02.2014 4/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Bydelsutvalget tar statistikk for 2013 Bydel Vestre Aker til orientering. 


2. Bydelsutvalget godkjenner årsberetningen 2013 for Bydel Vestre Aker. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


1. Bydelsutvalget tar statistikk for 2013 Bydel Vestre Aker til orientering. 


2. Bydelsutvalget godkjenner årsberetningen 2013 for Bydel Vestre Aker. 
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3/14 Navnsetting av gater/veier i Sørkedalen 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13.02.2014 3/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 21/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg navnsetter veiene i Sørkedalen som følger: 


 


Nr. Navneforslag 


1 Gråseterveien 


2 Ospeskogveien 


3 Gamle Heggelivei 


4 Bergendalsveien 


5 Gransveien 


6 Lønnåsveien 


7 Åmot grustak 


8 Nye Heggelivei 


9 Langliveien 


10 Heikampveien 


11 Elveliveien 


12 Sakariasveien 


13 Svartorseterveien 


14 Grøttumsveien 


15 Akevittsvingen 


16 Tangenveien 


17 Zinoberstubben 


18 Styggdal´n 


19 Byveien 


20 Jegersborgveien 


21 Strømsbråtaveien 


 


Viser til vedlagt kart for lokasjoner. 


 


Bydelsutvalget anbefaler Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten kontakter Sørkedalen vel 


og Sørkedalen Historielag i forbindelse med endelig avgrensing av de enkelte veiene da 


lokalkunnskap vil bedre kunne sikre avgrensing. 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg navnsetter veiene i Sørkedalen som følger: 


 


Nr. Navneforslag 


1 Gråseterveien 


2 Ospeskogveien 


3 Gamle Heggelivei 


4 Bergendalsveien 


5 Gransveien 


6 Lønnåsveien 


7 Åmot grustak 


8 Nye Heggelivei 


9 Langliveien 


10 Heikampveien 


11 Elveliveien 


12 Sakariasveien 


13 Svartorseterveien 


14 Grøttumsveien 


15 Akevittsvingen 


16 Tangenveien 


17 Zinoberstubben 


18 Styggdal´n 


19 Byveien 


20 Jegersborgveien 


21 Strømsbråtaveien 


 


Viser til vedlagt kart for lokasjoner. 


 


Bydelsutvalget anbefaler Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten kontakter Sørkedalen vel 


og Sørkedalen Historielag i forbindelse med endelig avgrensing av de enkelte veiene da 


lokalkunnskap vil bedre kunne sikre avgrensing. 
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4/14 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 10. februar 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13.02.2014 4/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen tar protokollen fra Ungdomsrådets møte 10. februar 2014 


til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende 


vedtak 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen tar protokollen fra Ungdomsrådets møte 10. februar 2014 


til orientering. 
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5/14 Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 11/14 


2 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13.02.2014 5/14 


3 Bydelsutvalget 27.02.2014 31/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


Vestre Aker bydelsutvalg er positive til at det bygges skateramper i bydelen. 


 


Det forutsettes at Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg og § 10 i 


reguleringsbestemmelsene for Hemingbanen S-4246. I tillegg at det tas hensyn til naboer når 


det gjelder plassering av lyskastere. 


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende forslag til vedtak: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg er positive til at det bygges skateramper i bydelen. 


 


Det forutsettes at Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg og § 10 i 


reguleringsbestemmelsene for Hemingbanen S-4246 ivaretas. I tillegg at det tas hensyn til 


naboer når det gjelder plassering av lyskastere. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber om at det også vurderes et innendørs anlegg i Frognerseterveien 


63, tidligere Skogvesenets bygg, da bydelen vurderer denne tomten som særs egnet til et slikt 


anlegg. 


 


Vestre Aker bydel har behov for en større ungdomsklubb på denne siden av byen. Dette er i et 


område med økende rusmisbruk og skolefravær blant ungdom. Frognerseterveien 63 kunne 


kombineres som ungdomsklubb og innendørs skateanlegg. 


 


Frognerseterveien 63 har følgende fordeler: 


 


 Er rett ved Midtstuen skole. 


 Ligger i bunnen av Korketrekkeren som er tenkt som longboard løype. 


 Er egnet til innendørs skateanlegg som kan kombineres med treningsrom for 


kollenhopp. 


 Kan kombineres med Skiforbundets Freestyle anlegg som planlegges ved siden av 


Midtstubakken. Skiforeningen er positive til forslaget. 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg er positive til at det bygges skateramper i bydelen. 
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Det forutsettes at Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg og § 10 i 


reguleringsbestemmelsene for Hemingbanen S-4246 ivaretas. I tillegg at det tas hensyn til 


naboer når det gjelder plassering av lyskastere. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber om at det også vurderes et innendørs anlegg i Frognerseterveien 


63, tidligere Skogvesenets bygg, da bydelen vurderer denne tomten som særs egnet til et slikt 


anlegg. 


 


Vestre Aker bydel har behov for en større ungdomsklubb på denne siden av byen. Dette er i et 


område med økende rusmisbruk og skolefravær blant ungdom. Frognerseterveien 63 kunne 


kombineres som ungdomsklubb og innendørs skateanlegg. 


 


Frognerseterveien 63 har følgende fordeler: 


 


 Er rett ved Midtstuen skole. 


 Ligger i bunnen av Korketrekkeren som er tenkt som longboard løype. 


 Er egnet til innendørs skateanlegg som kan kombineres med treningsrom for 


kollenhopp. 


 Kan kombineres med Skiforbundets Freestyle anlegg som planlegges ved siden av 


Midtstubakken. Skiforeningen er positive til forslaget. 


 


 


 


 


 


 


Oslo, 13.02.2014 


 


 


 


Jane Steenbuch (H) 


leder 


 








Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


.-7; .33 ;0-1


SØKNADSSKJEMA


BYDEL VESTRE AKER


TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangar:


Sekers navo: 	 //f7Vk,4 

Organisasjon, institusjon, forening, lag. selvhjelpsgruppe. annen g - uppe, enkeltpenon


Kontaktpenon: ZZ t;t7(// 4e,777  Telefon: 



Tittel på tiltaket/arrangementetiaktiviteten/prosjektet som det sokes midler til:


/7  »V 	


Soknadsbelop: / 2- ‘ 7 —


Milgruppe(r):
	 z ( L.;



/ i'L A';4~6-_56-‘ 3.-  t  /Wegd/Siå


Svaradresse/-
poststed: 	


Telefon:







Mildsettin sed bitaket/arnageseatet/aktivitnea/prosjektet


77,3c57.7& »v 



z 74--- $z t-72 	 ade-sr,42a-- 



Beskrivelse av tiltaket/arrangemeatet/aktivitetea/pnosjektet:
Angi medlemsiallet i organisasjonen. • Beskriv omfanget som tiltaket har, for eksemgel amall dekakere, antall


og hyppighet av arrangementer osv, antall personer som involveres utover hovedmilgrupperilmedlemmene osv.
Gi eit mer detaljert beskrivelse av likakets innhold. • Hvis det søkes om tilskudd nl drifl, gi en begnmnelse for


nødvendigheten av dette. ( Bruk vedlegg ved sterre søknader. )


So7 d a 



7384- ilt;e574 Fet1/06- /41/1"./dP 4V /3. 0/. Q 



Omfanget / tidsbraket av dea frivillige aktivitetea/ dagoadsarbeidet


Kort beskrivebe av dea viktigate verdiea for deltakene, og eveataelt for aadre, av at
tittaket/ aktivitetea gienoefores:


„5-S-2/Per 44-7/./ /,e Y 6e27 s?"--a .1172 



? & 77c "c- be'4- .#c crier; 1.7 crk,







Samarbeidspartnere:


115.6-4 F6714J6---M4:1/4,2  


0 7±(Æ7 0 



Budsjett for tiltaket:
Inike typer inntekter og utgifler i tiltaket spesifiseres. • Burtsjett og regnskap for tiltaket bor kunne
sammenliknes.
( Større budsjenoppsen vedlegges på eget ark )


76- si<asr /fv/510-7t4fÆ 777°  


bler,fre /1/_s ~-5-5 / 1712 261-7 Av 



ildSra 	 < ,;s?' /47e 


Foiz /32-727- 



Andre offentlige instanser det søkes om midler fra:


Fremdriftsplan:
Når skal tiltaket starte og når skal det avsluttes, eventuelt angi om det er kapende tiltak ofigth?


/ Pe-7- /G2/t7







Plan for videreforiem:
Hva skal skje n& tikaket des sekes oadler til a av3halet?


mr i/1 's yit 476-£4-slowcw/07- g +2 c:"- 



; 1tir/6&- 452_ 2VcnVct 27t cZ. t- oe- a 44'7/4-


73,e- /fe v .f..~-7e 



Tilretteleggehe for faaltsjoeshemmede:
Er tiltaket tikettelagt for fimksjonshentmcde, eventuelt hvordan?


Andre opplysainger


/ 201 2 1/7 te. /Zot;.‘2, 6/2vs„4/6._


htV 4ctsCre )772. Jo / 7;tarcie


PArr4 Wei si SP-‘4‘nr. Æ. 3sCK - 7s. 4.72d /.0-~ /


Følgeode materiak er vedlagt sokaaden:


Overforing rt, tiiskadd:
Overfaringen Iv IAsloadd skjer ved gneneg nits kOMIXIUMIDIN


Kontonammer ( å opplas ): 



Regnskap for tilskudd i iusregnskap for 204i:


Rapport for tilskudd i 200 : II Arsmdding for 200 :


Sted / dato Seken stempd og undenkrift av aanartig penoa


_5741/fet. brOgt


/1/4t Ardraent&-it/S
Sekeadee seedes: Bydel Vestre Aker


rkedabvetee 150 b
0754 Oslo







Holmenkollen Vel
v/Truls Astrup


Vår dato:
januar 20144.


Tilbud - oppgradering gangstier


Viser til hyggelig samtale og senere befaring og 11-IHhargleden avå tilby følgende:


i. Bes krivelse av onodrag.


"Borch Stien" - 3 lengderavgelendere må byttes og festessammen
(sveises)
Reparere trapperfiegge på nystøpjøverst i"Borch Stien"
"Tandbergstien"- gelenderemå skjøtes med ny muffe
"Halsbrekka"- støpe fast sperring/port- midt i stien
Gå over trappetrinn og støpe/reparereder behovet erstørst


2 Estimert - Pris


Utførende arbeider kr 6 320
Materialer kr 2 500
Utstyr kr 650
Logistikk/oppmøte kr 300
SUM (eks.mva) kr 9 770
MVA25% kr 2 443
SUM (inkl.mva) kr 12 213


Dette er ett estimat-vanskelig og beregne tidsbruk pi støp av trapperog tørketid p.4


dette samt støpingen avsperring/port i Halsbrekka


1 Hjelpende Hånd E-post Inlernett
Lillevannsvepen 35 hel@1hh n o www I hh no


0788 Oslo


Side 113







An dre bettnelser 



at Tilleggsarbeider/avvik


lilleggsarbeid er definer-t som utførende avtalt arbeid utoverdet som er beskrevet i


oppdragsbeskrivelsen.


Tilleggsarbeid utfrirt av


lilleggsarbeid blir fakturert med en normal tim esats på kr 316,- (eks.mva) samt evt.


tillegg for bilkjøring (4,95/km), bom (kr 3oIog andre kostnader. Arbeidsbeskrivelse og


timeantall for tilleggsarbeid vil fremkomme i egen sluttrapport, dersom tilleggsarbeid


utføres.


Utførelse I ornsjektneriode 



Oppd raget vil bli utført i prosjektledelseav LHH v/Lars Bjørge. Mu lig oppstart avtales


nærmere, dersom tilbud aksepteres.


s. Kvalitetssikret arbeid


Alleansattesom jobberfori Hjelpende Hånd er ansatt i selskapet, hvor vi vektlegger


sterkt kompetanse i forhold til jobben som skalutføres. Ansatte ivår prosjektgruppe


er hovedsakelig fra polen der teamleder snakkergodt engelsk. De ansatte bærer


arbeidsbekledning og ID kort. Alle ansatte har yrkesskadeforsikring og følger


selskapets HMS retningslinjer. 11-IHhar ansvarsforsikring gjen nom IFforsikring.
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6. Betaling


Oppdraget vil bli fakturert etter utført arbeid medio dagers forfall. Det fremkommer


et fakturatillegg på kr 35.


Med vennlig hilsen


Lars Bjørge
Markedssjef


Hjelpende Hånd AS


Ring oss på 02460 eller besøk oss på thh.no
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Resultatregnskap 2013
Inntekten Regnskap 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014


Medlemskontingent kr. 80.000,- kr. kr. 80.000,- kr. 98.000r


Ekstraordinær kontingent kr. 650,-


Midtstuen barnepark kr. 1.000,- kr. 1.000,- kr. kr 1.000,-


Fra bokfond kr. 66.000,-


Fra jubfond. 120 gj. A kr. 200,- kr 24 000,-


Bidrag fra bydel - grusing stier kr. 12.000,-


Renteinntekter kr. 3.482.11 kr. 3.176,58 kr 2 000 - kr. 3 000 -


kr. 97.132,11 	 kr 83.976,58 kr. 83.000 kr. 192.000 -


Utgiften


Måking kr. 7.090,- kr. 4.305,- kr. 10 000,- kr. 10.000,-


Vedlikehold stier kr. 20.388,- kr. 2.000,- kr. 10.000,-


Generalforsamling og møter kr. 34.680,50 kr. 30.466,- kr. 33.000,- kr. 33.000,-


Sekretær revisjon kr. 19.250,- kr. 19.250,- kr. 19.250,- kr. 19.250,-


Postutg.teff. rnedl.reg. adm. kr. 10.828,- kr. 12.617,50 kr. 14.000,- kr. 14.000,-


Holmenkollen kaOell kr. 3.000,- kr. 3.000,- kr.


Bokprosiekt kr. 66.000,-


Subsidiert jubileumsfest kr. 24.000,-


Overskudd kr. 4.895,61 kr. 14.388,08 kr. 1.750,- kr. 15 750 -


kr. 97.132,11 kr. 83.976 58 kr. 83.000 - kr.192.000


Aktiva: 2013 2012


Bank folk) kr 45.640,46 kr. 66.169,14


Bank sparekonto kr. 26.185,32 kr. 3.761,03


Bank sparekto - 100års arr. kr. 66.000,- kf


Bank sparekto - 103års jub. sknft kr. 77.000,- kr .


Bank sparekto - opprusting stier kr. 7.000,- kr. 15.000,-


Midtstuen barnepark kr. 1 - kr. 1 -


kr.221.826,78 kr116.930,17


eassiva: 2013 2012


Kapital pr. 01.01 kr. 216331,17 kr. 202.593,09


ltrets overskudd kr. 4.895,61 kr. 14.338 08 



kr. 221.826,78 kr. 216.931.17 



Per_Balrldlarth TrukLAstrup


formann lon-Erik Naalsund kasserer


revisor








Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


.-7; .33 ;0-1


SØKNADSSKJEMA


BYDEL VESTRE AKER


TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangar:


Sekers navo: 	 //f7Vk,4 

Organisasjon, institusjon, forening, lag. selvhjelpsgruppe. annen g - uppe, enkeltpenon


Kontaktpenon: ZZ t;t7(// 4e,777  Telefon: 



Tittel på tiltaket/arrangementetiaktiviteten/prosjektet som det sokes midler til:


/7  »V 	


Soknadsbelop: / 2- ‘ 7 —


Milgruppe(r):
	 z ( L.;



/ i'L A';4~6-_56-‘ 3.-  t  /Wegd/Siå


Svaradresse/-
poststed: 	


Telefon:







Mildsettin sed bitaket/arnageseatet/aktivitnea/prosjektet


77,3c57.7& »v 



z 74--- $z t-72 	 ade-sr,42a-- 



Beskrivelse av tiltaket/arrangemeatet/aktivitetea/pnosjektet:
Angi medlemsiallet i organisasjonen. • Beskriv omfanget som tiltaket har, for eksemgel amall dekakere, antall


og hyppighet av arrangementer osv, antall personer som involveres utover hovedmilgrupperilmedlemmene osv.
Gi eit mer detaljert beskrivelse av likakets innhold. • Hvis det søkes om tilskudd nl drifl, gi en begnmnelse for


nødvendigheten av dette. ( Bruk vedlegg ved sterre søknader. )


So7 d a 



7384- ilt;e574 Fet1/06- /41/1"./dP 4V /3. 0/. Q 



Omfanget / tidsbraket av dea frivillige aktivitetea/ dagoadsarbeidet


Kort beskrivebe av dea viktigate verdiea for deltakene, og eveataelt for aadre, av at
tittaket/ aktivitetea gienoefores:


„5-S-2/Per 44-7/./ /,e Y 6e27 s?"--a .1172 



? & 77c "c- be'4- .#c crier; 1.7 crk,







Samarbeidspartnere:


115.6-4 F6714J6---M4:1/4,2  


0 7±(Æ7 0 



Budsjett for tiltaket:
Inike typer inntekter og utgifler i tiltaket spesifiseres. • Burtsjett og regnskap for tiltaket bor kunne
sammenliknes.
( Større budsjenoppsen vedlegges på eget ark )


76- si<asr /fv/510-7t4fÆ 777°  


bler,fre /1/_s ~-5-5 / 1712 261-7 Av 



ildSra 	 < ,;s?' /47e 


Foiz /32-727- 



Andre offentlige instanser det søkes om midler fra:


Fremdriftsplan:
Når skal tiltaket starte og når skal det avsluttes, eventuelt angi om det er kapende tiltak ofigth?


/ Pe-7- /G2/t7







Plan for videreforiem:
Hva skal skje n& tikaket des sekes oadler til a av3halet?


mr i/1 's yit 476-£4-slowcw/07- g +2 c:"- 



; 1tir/6&- 452_ 2VcnVct 27t cZ. t- oe- a 44'7/4-


73,e- /fe v .f..~-7e 



Tilretteleggehe for faaltsjoeshemmede:
Er tiltaket tikettelagt for fimksjonshentmcde, eventuelt hvordan?


Andre opplysainger


/ 201 2 1/7 te. /Zot;.‘2, 6/2vs„4/6._


htV 4ctsCre )772. Jo / 7;tarcie


PArr4 Wei si SP-‘4‘nr. Æ. 3sCK - 7s. 4.72d /.0-~ /


Følgeode materiak er vedlagt sokaaden:


Overforing rt, tiiskadd:
Overfaringen Iv IAsloadd skjer ved gneneg nits kOMIXIUMIDIN


Kontonammer ( å opplas ): 



Regnskap for tilskudd i iusregnskap for 204i:


Rapport for tilskudd i 200 : II Arsmdding for 200 :


Sted / dato Seken stempd og undenkrift av aanartig penoa


_5741/fet. brOgt


/1/4t Ardraent&-it/S
Sekeadee seedes: Bydel Vestre Aker


rkedabvetee 150 b
0754 Oslo







Holmenkollen Vel
v/Truls Astrup


Vår dato:
januar 20144.


Tilbud - oppgradering gangstier


Viser til hyggelig samtale og senere befaring og 11-IHhargleden avå tilby følgende:


i. Bes krivelse av onodrag.


"Borch Stien" - 3 lengderavgelendere må byttes og festessammen
(sveises)
Reparere trapperfiegge på nystøpjøverst i"Borch Stien"
"Tandbergstien"- gelenderemå skjøtes med ny muffe
"Halsbrekka"- støpe fast sperring/port- midt i stien
Gå over trappetrinn og støpe/reparereder behovet erstørst


2 Estimert - Pris


Utførende arbeider kr 6 320
Materialer kr 2 500
Utstyr kr 650
Logistikk/oppmøte kr 300
SUM (eks.mva) kr 9 770
MVA25% kr 2 443
SUM (inkl.mva) kr 12 213


Dette er ett estimat-vanskelig og beregne tidsbruk pi støp av trapperog tørketid p.4


dette samt støpingen avsperring/port i Halsbrekka


1 Hjelpende Hånd E-post Inlernett
Lillevannsvepen 35 hel@1hh n o www I hh no


0788 Oslo
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