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BU-sak 63/2014 OMRÅDESATSINGEN TØYEN – FORSLAG OM AVSETNING TIL 
AKTIVITETSMIDLER. 
 

 
Oppstartmarkeningen av områdesatsingen på Tøyen ble markert ved en flott folkefest på Tøyen 
lørdag 26.april. På forhånd var det tildelt til sammen kr. 200.000,- til ulike initiativ, 
organisasjoner og tiltak som ønsket å markere seg på festen. Det var svært stor oppslutning med 
ulike aktiviteter på torget. Her ble det arrangert loppemarked, biblioteket hadde åpent hus og 
Miniøya og Øyafestivalen var tilstede med ulike markeringer.  På parkeringsplassen bak torget 
var det satt opp en scene med innslag av dans, musikk og fremføring av Tøyensangen mm. 
Kolstadgata 1 hadde åpent hus hvor de frivillige organisasjonene fikk vist seg fram. Det var 
også stor aktivitet i skolegården på Tøyen skole. Tøyen mødregruppe og Kampen menighet sto 
for matservering. Det var i tillegg en rekke andre initiativ og aktiviteter f.eks  sykkelverksted 
arrangert av Tøyen initiativet. 
 
For å ta vare på det store engasjementet fra lokalbefolkningen foreslås det å videreføre ideen 
med aktivitetsmidler til lokale tiltak. Det foreslås derfor at det avsettes 1 mill. kroner årlig til 
dette formålet. Midlene foreslås fordelt 2. ganger pr. år – i høst- og vårsemesteret.  
I 2014 utlyses kr. 500.000,- så raskt det lar seg gjøre, med søknadsfrist 20. juni, fordelingen 
foretas på bydelsutvalgets første møte over sommerferien. 
 
Ved vurdering av søknadene vil følgende kriterier bli lagt til grunn:  

• Tiltak som stimulerer til økt engasjement og trivsel for beboerne på Tøyen.  
• Prosjekter rettet mot barn og unge 
• Offentlige utendørsarrangementer som har bred deltakelse fra bydelens egen 

befolkning.  
 
Søknaden må være utfylt med beskrivelse av tiltaket med budsjett, gjennomføringsplan og 
målgruppe.   Bydelsdirektøren utarbeider søknadsskjema for aktivitetsmidlene.   
Når tiltaket er gjennomført kreves det rapport med regnskap for tildelingen. 
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Sommeraktiviteter: 
 
Det avsettes i tillegg for sommeren 2014 kr.100 000,- til arrangører av sommeraktiviteter for 
barn på Tøyen. Disse midlene utlyses umiddelbart med søknadsfrist 6. juni og fordeles før 
sommerferien. Det foreslås at styringsgruppa delegeres myndighet fra bydelsutvalget til å 
fordele disse midlene.  
 
Utlysning med kriterier og søknadskjema for aktivitetsmidlene legges på bydelens internettside. 
 
Bydelsdirektøren anbefaler at bydelsutvalget fatter følgende vedtak: 
 
1. Det avsettes aktivitetsmidler med kr. 500.000,- i 2014 av midler fra Områdesatsing Tøyen. 

Midlene utlyses umiddelbart med søknadsfrist 20. juni. Midlene fordeles av bydelsutvalget 
i første møte etter sommerferien. 

2. Det avsettes kr. 100.000,- til arrangører av sommeraktiviteter for barn på Tøyen. Midlene 
utlyses med søknadsfrist 6.juni. Lokal styringsgruppe for områdesatsing Tøyen delegeres 
myndighet til å fordele midlene.  

3. Bydelsutvalget har som intensjon å avsette årlig kr. 1 mill. til aktivitetsmidler til økt 
engasjement og trivsel for befolkningen på Tøyen. 
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