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Sak 4/14      OKF-protokoll mars 2014  
 
Arkivsak: 201400083 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Kristin Kaus 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Oppvekst- kultur- og frivillighetskomiteen 23.04.14 4/14  
 
OKF-PROTOKOLL MARS 2014  
 

Protokoll 2/14 
 

 
Møte: Oppvekst- kultur- og frivillighetskomiteen  
Møtested: Lille Bislett, Akersbakken 27  

Møtetid: Onsdag 19. mars 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: 23 47 52 52  
 

 
Møteleder: Runa Fjellanger (R) 
  
Tilstede: Lars Erik Becken (H) 

Vegard Wennesland(A) 
Margrete Gustavsen (SV) 
Hilde Vesterheim (V) 

  
Forfall:  
  
Som vara møtte:  
  
I tillegg møtte:  
  
Møtesekretær: Kjersti Halvorsen 
 
Åpen halvtime 
Ingen møtte 
 
Godkjenning av innkalling 
Godkjent 
 
Godkjenning av sakskart 
Godkjent 
 



 iii

Informasjon  
Om barnehageutbygging v Hausmannsgate og kommende ny barnehage i Sognsveien 8. 
 





   1 

Sak 1 /14    OKF-protokoll november 2013 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Godkjent 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 
 

Sak 2 /14    Reviderte vedtekter for kommunale barn ehager, februar 
2014 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget vedtar reviderte vedtekter for kommunale barnehager. 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar reviderte vedtekter for kommunale barnehager. 
 
 

Sak 3 /14    Barnevernseksjonen - rapportering for 3. tertial 2013 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar saken til orientering 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar saken til orientering 
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Godkjent 
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Sak 5/14      Årsrapport 2013, St. Hanshaugen Frivi lligsentral  
 
Arkivsak: 201301839 
Arkivkode: 125.2 
Saksbehandler: Charlotte Aronsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Ungdomsrådet 22.04.14 7/14  
Eldrerådet 22.04.14 3/14  
Råd for funksjonshemmede 22.04.14 4/14  
Helse- og sosialkomiteen 22.04.14 4/14  
Oppvekst- kultur- og frivillighetskomiteen 23.04.14 5/14  
Bydelsutvalget 29.04.14 35/14  
 
 
ÅRSRAPPORT 2013, ST. HANSHAUGEN FRIVILLIGSENTRAL  
 
Sammendrag: 
St. Hanshaugen Frivilligsentral eies av Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO), og drives i samarbeid 
med Bydel St. Hanshaugen og Sentrum og St. Hanshaugen Sokn (tidligere kalt Gamle Aker 
menighet). St. Hanshaugen frivilligsentrals årsrapport for 2013 legges fram for Bydelsutvalget 
til orientering. 
 
Tidligere vedtak i saken: 
11.12.12 tildelte Bydelsutvalget driftstilskudd til St. Hanshaugen frivilligsentral på kr. 
350 000,- for 2013. 
32/13: Årsrapport 2012. Bydelsutvalgets vedtak: Bydelsutvalget tar sak om Årsrapport 2012  
fra St. Hanshaugen frivilligsentral til orientering. Bydelsutvalget verdsetter arbeidet som St. 
Hanshaugen frivilligsentral utfører, og som synliggjøres gjennom deres årsrapport for 2012. 
 
Saksframstilling: 
St. Hanshaugen Frivilligsentral er en lokalt forankret og sosial møteplass, som er åpen for alle 
som ønsker å delta i frivillig arbeid. Sentralen legger til rette for, mobiliserer og samordner 
frivillig aktivitet. Aktivitetene skal være et tillegg til offentlig virksomhet. Noen trenger hjelp 
og andre ønsker å hjelpe. Frivilligsentralens oppgave er å samordne og koordinere de som 
ønsker å hjelpe og de som ønsker hjelp. De erfarer at deltakere (frivillige og brukere) møtes 
med respekt for hverandre og utvikler en gjensidighet i relasjonen. 
 
Frivilligsentralen har en grunnbemanning på 1,6 stilling. I tillegg har det vært ansatt en 
prosjektmedarbeider i en 50 % stilling knyttet til Skattkammeret, ekstrahjelp til Lys i Mørket-
aksjonen og renholder tre timer pr uke. 
 
Aktivitetene og tilbudene på frivilligsentralen har vært mange og heldekkende i 2013. De 
ansatte og frivillige gjør en formidabel innsats i deres arbeid. Aktiviteter og tilbud som kan 
nevnes: 

• Besøks- og ledsagertjeneste - tilbud om besøk, ledsagertjeneste (følge til lege, sykehus 
etc.), praktisk hjelp og sosiale tilbud 

• Sosiale sammenkomster som er åpent for alle – torsdagslunsj, hyggekveld, 
søndagsmiddag, norskkurs og yoga 
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• Værestedet i Trefoldighetskirken – tilbudet til mennesker med ruserfaring, og/eller 
psykiske lidelser 

• Rettshjelpsentralen – gratis juridisk rådgivning av frivillige jurister 
• Lys i mørket-aksjonen – arrangementer i desember 
• Leksehjelp på Ila skole – frivillige ga leksehjelp til elever frem til sommeren  
• Skattkammeret – gratis utlånssentral av sportsutstyr  
• Ulike aktiviteter for barn og unge – i samarbeid med bydelens utekontakter 

 
I 2013 mottok Frivilligsentralen rundt 450 henvendelser fra interesserte frivillige på e-post og 
på telefon. Dette er en liten oppgang sammenlignet med tallene fra 2012. Av de 450 som tok 
kontakt i løpet av året har Frivilligsentralen tatt imot og intervjuet 315 nye frivillige. 
 
I 2013 ble det brukt 11 170 timer til frivillig arbeid, dette tilsvarer 6,5 årsverk. 
 
Frivilligsentralen har utarbeidet noen nøkkeltall for 2013: 

• 450 henvendelser fra nye frivillige 
• 258 frivillig er engasjert i frivillig arbeid i bydelen 
• 1600 mottok hjelp fra oss 
• Frivillig innsats i bydelen utgjør 6,5 årsverk  
• 550 barn og unge deltok på aktiviteter med Skattkammeret 
• 700 barn og unge lånte utstyr i Skattkammeret 
• Flere unge, en tidligere, engasjerer seg i frivillig arbeid lokalt i bydelen 

 
Bydelen er imponert over det arbeidet som St. Hanshaugen Frivilligsentral nedlegger. Det er 
inspirerende at sentralen er så godt driftet og at det finnes så mange ildsjeler i nærmiljøet som 
ønsker å bidra. 
 
I juni 2013 mottok Skattkammeret Kultur- og Miljøprisen i bydelen. Dette for sitt arbeid med 
barn og unge, og for at det er et miljøvennlig prosjekt med fokus på gjenbruk. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar sak om Årsrapport 2013 for St. Hanshaugen Frivilligsentral til orientering og 
vil samtidig rose de ansatte og frivillige for den flotte innstasen de gjør. 
 
 
 
 
Ellen Oldereid 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg: Årsrapport 2013 
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Sak 6/14      Tildeling av frivillighetsmidler 2014   
 
Arkivsak: 201400890 
Arkivkode: 356.6 
Saksbehandler: André Neby 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Ungdomsrådet 22.04.14 8/14  
Eldrerådet 22.04.14 5/14  
Oppvekst- kultur- og frivillighetskomiteen 23.04.14 6/14  
Bydelsutvalget 29.04.14 34/14  
 
 
TILDELING AV FRIVILLIGHETSMIDLER 2014  
 
Tidligere vedtak i saken: 
Bydelsutvalget vedtok i budsjett 2014, sak 103/13 å avsette kr. 346 000 til frivillighetsmidler. 
Bydelsutvalgets siste revisjon av retningslinjer for tildeling av midler til frivillig aktivitet ble gjort 
28.2.2013, sak 9/13. Retningslinjene etter siste revisjon vil gjelde fra 2014. 
 
Sammendrag: 
Bydelen har i 2014 mottatt i alt 17 søknader om frivillighetsmidler. Totalt er det søkt om kr 
558 600. Bydelen har til fordeling kr 346 000. 
I 2013 var det 22 søkere, av disse ble 15 innvilget støtte. I 2013 kom det inn søknader for i alt kr. 
807 800, mens bydelsutvalget hadde til fordeling kr. 350 000 
 
Saksframstilling: 
I bydelsutvalgets budsjettvedtak heter det: 
 

11)Frivillighet 
Siden 2007 har frivillighetsmidlene blitt økt med 240 000 kroner, til et toppnivå i 2011 på 
370 000 kroner. Bydelsutvalget vil påpeke at frivillighetsmidlene skal være tilgjengelig for 
alle bydelens innbyggere, og er en mulighet til å få realisert og videreført prosjekter som 
senioruniversitet, eldretrim, lokal natteravn o.l. Bydelsutvalget ber administrasjonen legge 
til rette for økt informasjon om frivillighetsmidlene, gjerne med økt markedsføring opp mot 
frivillige organisasjoner som jobber med problematikk som er viktig for bydelen.  

 
Muligheten til å søke om frivillighetsmidler har vært annonsert på bydelen sine internettsider, Bydel St. 
Hanshaugen sine facebooksider, Twitter konto tilhørende bydelen og på «DittOslo» sine nettsider.  
 
Det er gitt god informasjon om viktigheten av å lese retningslinjene. Det er lagt særlig vekt på 
informasjon om at søknadsskjema må brukes, og at regnskap og rapport for innvilgede midler i 2013 må 
være innlevert for å kunne søke nye midler for 2013. Alle søknader om frivillighetsmidler for 2013 har 
benyttet søknadsskjema. Alle søknader som mottok støtte i 2013 har ikke framlagt rapport og regnskap. 
Ved manglende rapportering vil eventuell søknad for i år ikke bli innvilget. 
 
Bydelsdirektørens vurdering: 
Den totale søknadssummen er i år større enn den sum bydelen har til fordeling. Bydelsutvalget må gjøre 
en prioritering. 
 
Bydelsdirektøren anbefaler at bydelsutvalget prioriterer de som har en klar tilknytning til bydelen, 
gjennomaktivt, frivillig arbeid i bydelen gjennom året og aktiviteter for og med barn og ungdom 
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(for eksempel: skoleorkester, strykeorkester, Bolteløkka jentekor, Ila og Møllergata skoler). 
 
Bydelsdirektøren anbefaler også at de som viderefører tidligere års kulturopplevelse og som helt 
tydelig er rettet mot Bydel St. Hanshaugens befolkning, blir prioritert (eksempel:17.mai-komite på Ila 
skole, Arthaus). 
 
Når frivillighetsmidlene ikke kan innfri alle søknadene, anbefaler bydelsdirektøren at tiltak som i 
Større grad er rettet mot Oslos befolkning ikke prioriteres (eksempel: SLM Oslo, Kniver i Høns, Ullern 
kammerkor). 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget fordeler midler til frivillig aktivitet slik: 
 
Navn på søker og 
nummer 

Tiltak det søkes støtte 
til 

Søknadssum Vurdering/ 
begrunnelse 

Forslag til vedtak Bydelsutvalgets 
vedtak 

1) Kattateateret Oppsetting av 
«Gjøkeredet» i 
feb/mars 2014 

20 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

20 000  

2) Oslo 
Døveforening 

Aktivitet i et tegn- 
språklig miljø 

20 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

20 000   

3) 17. mai komiteen 
Ila skole 

17-mai familiefest på 
Bakhaugen på St. 
Hanshaugen 

17 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

17 000  

4) Geitmyra 
matkultursenter for 
barn 

Matkurs for barn og 
unge – 8 kurskvelder 

31 600 Avslås. På grunn av 
begrensede midler til 
rådighet blir tiltak 
som i større grad er 
rettet mot Oslos 
befolkning ikke 
prioritert. 

0  

5) SLM Oslo Skeive dager og Oslo 
Leather Pride 2015 

50 000 Avslås. På grunn av 
begrensede midler til 
rådighet blir tiltak 
som i større grad er 
rettet mot Oslos 
befolkning ikke 
prioritert. 

0  

6) Bolteløkka 
jentekor 

CD innspilling 
«Jolevisur» 

30 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

24 000  

7) Lindern Helselag Dekning av halleie 
2014 til barnetrim 

  5 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

5 000  

8) Arthaus – 
stiftelsen for 
filmkunst 

Utekino på St. 
Hanshaugen 

20 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

20 000  

9) ADHD Norge/ 
Oslo fylkeslag 

4 temamøter, 12 
likemannsmøter for 
voksne og 
foresatteseminar for 
voksne med ADHD 

50 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

40 000  

10) Oslo Røde kors 
besøkstjeneste 

Besøkstjeneste for 
voksne personer i Oslo 

10 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

10 000  

11) Oslo Nord-Vest 
revmatikerforening 

Trening i varmt vann, 
temamøter, dagsturer 
og en 3-4 dagers tur 

25 000 Avslås. På grunn av 
begrensede midler til 
rådighet blir tiltak 
som i større grad er 
rettet mot Oslos 
befolkning ikke 
prioritert. 

0  

12) Fagerborg kirke Arrangementer i 
forbindelse med påske, 
pinse og julehøytiden 
for enslige personer 

25 000 Avslås. På grunn av 
begrensede midler til 
rådighet blir tiltak 
som i større grad er 
rettet mot Oslos 
befolkning ikke 
prioritert. 

0  

13) Bolteløkka 
skoles strykeorkester 

Rekrutteringskonserter, 
orkestertur, seminar 

50 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

50 000  
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14) Marienlyst og 
Ullevål skoleorkester 

Samarbeidsseminar, 
høstseminar og 
sommer og julekonsert 

25 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

25 000  

15) Vera Mokhova 
og Elena Lukyanova 

Kunst og håndverk- 
verksted for barn 1 
gang i uken i 
Frivillighetssentralens 
lokaler 

50 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

50 000  

16) St. Hanshaugen 
eldresenter 

Tur for frivillige, 
treningstilbud ved 
eldresenteret 

80 000 Avslås. På grunn av 
begrensede midler til 
rådighet blir tiltak 
som mottar stor 
støtte fra andre 
aktører i Oslo ikke 
prioritert. 

0  

17) St. Hanshaugen 
frivilligsentral, 
Haugenfestivalen 

Gratisfestival for 
ungdom i bydelen 

80 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

65 000  

TOTALT  557 000  346 000  

 
 
 
Ellen Oldereid 
bydelsdirektør   
 
Vedlegg:  
1. Retningslinjer for tildeling av midler til frivillig aktivitet, vedtatt av bydelsutvalget 
26.2.2013, med virkning fra 2014 
 
Uttrykt vedlegg 
2. Søknad om økonomisk støtte til frivillige aktiviteter 
 
 
 


