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Følgende medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Repr Vara for 

Ingvil Vaggen Malvik 

Erik Logstein 

Edith Stylo 

Guri Riksaasen 

Sara Khan Marwat 

Leder 
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A 

H 

H 

SV 

A  

 

 

 

 

Mariel Sand Nwosu 

 

Forfall: 

Mariel Sand Nwosu 

 

Fra administrasjonen: 

Inger Aguilar, prosjektleder Oslo Sør-satsingen 

Kristine Ottvik Jensen, møtesekretær 

 

Saker behandlet: 

 

Arkivsaksnr.: Saksnr. Tittel 

  Åpen halvtime 

  Godkjenning av innkalling 

  Godkjenning av saksliste 

  Godkjenning protokoll av 07.03.2014 

 PS 14/14 Orienteringssaker og spørsmål i møte 

2005/127 PS 14/15 Kultur- og miljøpris 2014 

2014/749 PS 14/16 Bydelsutvalgets Frivillighetsmidler 2014 

2013/548 PS 14/17 Oslo Sør-satsingen 2014 

Fordeling av driftsmidler 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Åpen halvtime: 

Nina Tveit snakket om PS 14/17 Fordeling av driftsmidler Oslo Sør. 

 

Godkjenning av innkalling 

Innkalling godkjent 

 

Godkjenning av saksliste 

Saksliste godkjent 

 

Godkjenning av protokoll av 07.03.2014 

Protokoll godkjent 

PS 14/14 Kultur- og miljøpris 2014 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Bydelsdirektøren legger frem saken uten forslag til vedtak, da kultur- og oppvekstkomiteen 

er delegert vedtaksmyndighet for tildelingen 

 

Behandling i Kultur- og oppvekstkomiteen 03.04.2014: 

Erik Logstein (H) ba om å fratre ved behandling av saken på grunn av inhabilitet. Komiteen 

sluttet seg enstemmig til dette.  

 

Til utdeling: Oversikt over innkommende forslag 

 

Komiteen diskuterte, og fremmet et enstemmig forslag til kandidat. Det ble bestemt at prisen 

deles ut under Vær Stolt-festivalen i juni. 

 

Votering: 

Komiteens forslag ble enstemmig vedtatt (2A, 1SV,1H) 

 

Innstilling fra Kultur- og oppvekstkomiteen: 

Kandidaten ble enstemmig vedtatt.  

 

PS 14/15 Bydelsutvalgets Frivillighetsmidler 2014 

Bydelsidektørens forslag til vedtak: 
Søkers navn Beskrivelse av tiltak 

 
Søknads-
sum 

Tidligere 
støtte  

1/14 
Bjørndal 

Aktivitetshus  
 

Bjørndal 
aktivitetshus - 

fisketurer 
 

Ønsker støtte til å arrangere turer der barn og unge kommer ut i 
naturen. La de få oppleve gleden ved å komme ut og fiske, en dag 
på sjøen og det og oppleve dette med andre barn/unge. Ønsker å 
arrangere 3 turer med plass til 12 hver gang.  

15 000.- 2012: 
15000 
2013: 8000 
2014: 
10 000 

Vurdering: Tiltaket er åpent og inkluderende og har høy grad av frivillighet. Tiltaket kommer inn under retningslinjene 
§ 1 og da spesielt kulepunkt 6; målgruppens muligheter og interesser for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, som 
gir muligheter for allsidig personlig utvikling og som er tilrettelagt for fellesskap og kulturelt mangfold. 



 

 

 
 

Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 10 000 

2/14 
FAU Lusetjern Skole  

 
Aktiviteter for 3. og 

4. trinn på AKS 
 

Utvikle et bredere tilbud som fanger opp 3. og 4. trinn elever ved 
AKS pga stort frafall og at disse barna ofte er overlatt til seg selv og 
mye dataspill på ettermiddagene. Ønsker å bygge opp noen flere 
spennende, men gratis aktiviteter for å klare å holde på elevene ut 
4. trinn. 

50 000.- 2013: 15 
000 

2014: 10 
000 

Vurdering: Tiltaket er positivt og forebyggende. Tiltaket kommer inn under retningslinjene §1. Administrasjonen 
anbefaler at tiltaket prioriteres. 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 10 000. 

3/14 
Helga D. Storbekken 

og Benedikte T. 
Wedset i samarbeid 
med Hallagerbakken 

Skole  
 

Kunstprosjekt - 
UTSMYKNING 

 

Utsmykning av inngangsparti på Hallagerbakken skole av elever fra 
5. trinn i samarbeid med billedkunstner Helga D. Storbekken og 
betongdesigner Benedikte T. Wedset. Eleven vil få innblikk i en hel 
arbeidsprosess fra å tegne skisser til et ferdig utsmykningsarbeid. 
Søker om midler da det er forbundet ekstra kostnader til faglig 
bistand i forbindelse med betongarbeidet. 

17 500.- NY 
2014: 10 

000 

Vurdering: Tiltaket er positivt og utviklende for deltagerne. Tiltaket kommer inn under retningslinjene § 1 og da 
spesielt kulepunkt 6; målgruppens muligheter og interesser for deltakelse i kultur og fritidsaktiviteter, som gir 
muligheter for allsidig personlig utvikling og som er tilrettelagt for fellesskap og kulturelt mangfold. 
Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med 10  000 

4/14 
Holmlia Aspirantkor  

 
Vårkonsert 

 

Ønsker støtte til vårkonserten «Fly av sted» for Aspirantkoret 
sammen med barne- og ungdomskoret og ny vokalgruppe. 
Søkes midler til diverse utgifter i forbindelse med konserten. 
 

 36 000.-      
 

2012:9 000 
2013: 

10 000 
2014: 10 

000 

Vurdering: Tiltaket er positivt for koret og er inkluderende og har høye grad av frivillighet og høy egenandel. 
Tiltaket kommer inn under retningslinjene § 1, og da spesielt kulepunkt 6; målgruppens muligheter og interesser for 
deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, som gir muligheter for allsidig personlig utvikling og som er tilrettelagt for 
fellesskap og kulturelt mangfold. Koret er tilrettelagt for at barn og unge med funksjonshemming kan delta. 
Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 10 000 

5/14 
Holmlia Barnekor  

 
Vårkonsert 

 

Ønsker støtte til vårkonserten «Fly av sted» for Barnekoret sammen 
med aspirant- og ungdomskoret og ny vokalgruppe. 
Søkes midler til diverse utgifter i forbindelse med konserten 

 34 500.-      2012:8 000 
2013:10 

000 
2014:10 

000 

Vurdering: Tiltaket er positivt for koret og er inkluderende og har høye grad av frivillighet og høy egenandel. 
Tiltaket kommer inn under retningslinjene § 1, og da spesielt kulepunkt 6; målgruppens muligheter og interesser for 
deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, som gir muligheter for allsidig personlig utvikling og som er tilrettelagt for 
fellesskap og kulturelt mangfold. Koret er tilrettelagt for at barn og unge med funksjonshemming kan delta. 
Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 10 000 

6/14 
Holmlia 

Ungdomskor 
 

 Seminar med 
gruppa, Eplemøya 
på Hallagerbakken 

skole 
 

Ønsker støtte til å avholde seminar for koret med gruppen 
Eplemøya. Ønsker å få til et seminar med gode instruktører for å gi 
ungdommene påfyll. Det legges opp til en hentekonsert for familie 
og venner etter endt seminar.  

  31 700.-   2012:  8 
000 

2013:  
7 000 

2014: 10 
000 

Vurdering: Tiltaket er positivt for koret og er inkluderende og har høye grad av frivillighet og høy egenandel. 
Tiltaket kommer inn under retningslinjene § 1, og da spesielt kulepunkt 6; målgruppens muligheter og interesser for 



 

 

 
 

deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, som gir muligheter for allsidig personlig utvikling og som er tilrettelagt for 
fellesskap og kulturelt mangfold. Koret er tilrettelagt for at barn og unge med funksjonshemming kan delta. 
Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 10 000 

7/14 
Ingen hindring 

 
Ingen hindring – 

aktivitetsdag 
 

Aktivitetsdag for unge, hvor de får prøve hvordan det er å være 
funksjonshemmet for en dag. Målgruppa er unge fra 13-25 år. 
Gruppa er en elevbedrift fra Bjørnholt Skole som samarbeider med 
Norges Handikapforbund. 

28 700.-       NY 
2014: 
Avslag 

Vurdering: Tiltaket er positivt og interessant, men i budsjettet er hoveddelen av søknadssummen avsatt til lønn. Dette 
er ikke i tråd med midlenes intensjon om å støtte opp om frivillighet, og administrasjonen anbefaler derfor at tiltaket 
ikke prioriteres. 
Forslag til vedtak: Søknaden avslås 

8/14 
Mortensrud 

Cheerleaders, Dans 
og vennskap 

 
Fysisk aktivitet for 

barn, 
dans/Mortensrud 
Cheerleading dans 

og vennskap 
 

Ønsker støtte til cheerleading gruppe for barn, i hovedsak 
rekruttert fra Mortensrud Skole. Gruppen trener 2 t/u og opptrer 
en del på skolen og andre steder som f. eks i 17.mai toget.  
Målgruppa er jenter 9-14 år, men gutter er også velkomne. Har til 
enhver tid ca. 20 medlemmer i gruppa.  

20 000.- 2012: 10 
000 

2013: 
10 000 

2014: 10 
000 

Vurdering: Tilbudet er åpent og inkluderende. Søknaden har en høy egenandel hvor skolen dekker husleie og 
instruktør. Tiltaket kommer inn under retningslinjene § 1. 
Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 10 000 

9/14 
Oslo Dansestudio v/ 

Tonje Skarpsno 
 

Danseleir i 
Frankrike 

 

Ønsker å ta med ivrige danseelever til Frankrike på treningsleir. Her 
får de trene med pedagoger fra hele verden og danse sammen med 
flere hundre barn og ungdom fra forskjellige steder i Europa. Jenter 
12-18 år, ca. 5-7 stk.  

  37 500.-     NY 
2014: 10 

000 

Vurdering: Tiltaket er positivt og utviklende for deltagerne. Tiltaket kommer inn under retningslinjene § 1 og da 
spesielt kulepunkt 6; målgruppens muligheter og interesser for deltakelse i kultur og fritidsaktiviteter, som gir 
muligheter for allsidig personlig utvikling og som er tilrettelagt for fellesskap og kulturelt mangfold. Turen vil være 
positiv for jentene og de vil kunne fungere som positive rollemodeller i etterkant. Administrasjonen anbefaler at 
tiltaket prioriteres 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 10 000 

10/14 
Pathshala 

 
Undervisning i 
språk og kultur 

 
 

Undervisning i språk og kultur. Målgruppa er barn og ungdom i 
alderen 5-18 år. Holder undervisning på Stenbråten Skole hver 
fredag fra kl. 18.00 til 20.30 og de lærer bort hindi, teaterkunst og 
tar opp samfunnspolitiske problemstillinger. Ved å ta del i teater, 
dans og diktframføring lærer barna blant annet å få bedre selvtillit.. 
Alle er velkomne og alle får den hjelpen de trenger. 

      
20 000.- 

2013: 
10 000 

2014: 10 
000 

Vurdering: Tiltaket er positivt og har høy grad av frivillighet. Tiltaket kommer inn under retningslinjene § 1, og da 
spesielt kulepunkt 6; målgruppens muligheter og interesser for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, som gir 
muligheter for allsidig personlig utvikling og som er tilrettelagt for fellesskap og kulturelt mangfold. Administrasjonen  
anbefaler at tiltaket prioriteres. Det forutsettes at det er barn og unge fra bydelen som får nytte av midlene som 
tildeles. 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 10 000 

11/14 
Strykerne Oslo Sør 

 
Rekruttering og 

Ønsker støtte til: 
-rekrutteringskurs i samarbeid med Hallagerbakken AKS. 
-rekrutteringskurs på flere barneskoler i Søndre Nordstrand 
(Rosenholm AKS, Lusetjern og Toppåsen) høsten 2014. 

  57 000.-     2012: 23 
000 

2013: 
20 000 



 

 

 
 

felleskapsbygging 
 

-fortsette arbeidet med hjemmesiden, bruke sosiale medier og 
flyers for å spre informasjon bedre. 
-instrumentkjøp til bruk i introduksjonskurs 
-seminar og orkestertur som et fellesskapsbyggende tiltak. 

2014: 20 
000 

Vurdering: Tiltaket er positivt og inkluderende. Tiltaket kommer inn under retningslinjene § 1, og da spesielt kulepunkt 
6; målgruppens muligheter og interesser for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, som gir muligheter for allsidig 
personlig utvikling og som er tilrettelagt for fellesskap og kulturelt mangfold. Administrasjonen anbefaler at tiltaket 
prioriteres. 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 20 000 

12/14 
Imamia Trust 

 
Ungdommer i bydel 
 

Ønsker å lage en ungdomsklubb som kan være åpen en gang i uken 
der ungdommer kan samles for å gjøre diverse aktiviteter. Det kan 
være alt fra å se film, spille TV-spill, biljard, fotball til å delta i 
diskusjon/dialog om aktuelle problemstillinger som ungdom møter i 
hverdagen. Opprettes i lokalene til Kulturhuset på Hauketo. All 
aktivitet i ungdomsklubben skal baseres på forebyggende arbeid 
rettet mot vold, mobbing, rus og motvirke fordommer. Målgruppe: 
ungdommer og yngre voksne 12-26 år, antall ca 40-50. Det er 
opprettet et ungdomsstyre som skal ha hovedansvar for aktiviteten. 

47 000.- 2013: 0 
2014: 10 

000 

Vurdering: Tiltaket har høy grad av frivillighet og kommer inn under retningslinjene § 1, og da spesielt kulepunkt 2; 
barn og ungdoms deltakelse, medvirkning og innflytelse i planlegging og gjennomføring av tiltak og prosjekter, såvel i 
frivillige som i kommunal planlegging og beslutningsprosesser. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 10 000 

13/14 
Kulturbinder 

 
Kultur og 

friluftsskole 
 

Elever fra 5-7 klasse skal få oppleve naturen i eget lokalmiljø/Oslo. 
De skal også bli kjent med kulturlivet i samme område (Skoleferier 
og helger). Prosjektet holder til på Mortensrud der det er behov for 
slike aktiviteter. Det skal bidra til et bedre oppvekstmiljø og gi like 
muligheter for alle barn i bydelen uansett sosial og økonomisk 
bakgrunn. Kultur og Friluftsskolen har tidligere blitt arrangert med 
midler fra Oslo Sør-satsingen og har vært et ettertraktet tilbud. 

54 000.- NY 
2014: 20 

000 

Vurdering: Mortensrud Tiltaket er positivt og inkluderende og foregår i området Mortensrud der det er stort behov for 
positive tilbud. Tiltaket kommer inn under retningslinjene § 1, og da spesielt kulepunkt 6; målgruppens muligheter og 
interesser for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, som gir muligheter for allsidig personlig utvikling og som er 
tilrettelagt for fellesskap og kulturelt mangfold. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 20 000 

14/14 
Jakub Jarebica 

 
Internasjonalt treff 

 

Søker om støtte til Internasjonalt treff. Dette innebærer at det vil 
bli presentert internasjonal kultur på lokalet Søndre Nordstrand 
Innvandrerforening i 3 dager i uke 21. Det vil bli presentert 
internasjonal poesi, foto, maleri, gjenstander laget av forskjellige 
materialer og tekstil fra flere land.  

3 700.- 2013: 
3 000 

2014: 3 
000 

Vurdering: Tiltaket er positivt og vil inkludere mange mennesker. Tiltaket kommer inn under retningslinjene § 1, og da 
spesielt kulepunkt 6; målgruppens muligheter og interesser for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, som gir 
muligheter for allsidig personlig utvikling og som er tilrettelagt for fellesskap og kulturelt mangfold. 
Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 3 000 

15/14 
Badeengelenes 

Helsetrim 
 

Fysisk og 
psykisk/sosial 

aktivitet, 
forebyggende og 
helsebringende 

tiltak, sosialt 
felleskap. 

 

Trening i oppvarmet basseng to ganger i uka under ledelse av 
innleid instruktør. Etter hver trening så samles medlemmene til 
lunsj og sosialt samvær. Ofte info om fysisk aktivitet i forhold til 
helse, og viktigheten av et sunt kosthold. I tillegg til trening 
arrangerer foreningen ulike sammenkomster som info- og 
hyggemøter, overnattingsturer samt vårfest, sommerfest, høstfest 
og julebord. Målgruppe: kvinner (18-80) med fysiske/ og eller 
psykiske lidelser og som dermed er blitt inaktive, ensomme og 
isolerte. 

67 500.- 2012: 30 
000 

2013: 
30 000 

2014: 30 
000 

 Vurdering: Tilbudet er åpent og inkluderende og når en gruppe som i liten grad benytter seg av eksisterende tilbud. 
Høy grad av frivillighet. Tiltaket kommer inn under retningslinjene § 1, og da spesielt kulepunkt 8; deltakelse fra barne- 
og ungdomsgrupper og andre som i liten grad benytter seg av de eksisterende tilbudene i fritiden. 



 

 

 
 

Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 30 000 

16/14 
Stiftelsen Holmlia 

Nærmiljø 
 

Kreative 
funksjonshemmede 
 

Arrangering av Tirsdagsklubben for fysisk/psykisk 
utviklingshemmede. Søker midler til å oppgradere uteplass med 
tilgjengelighet for alle uansett funksjonsnivå, hvor tilpassede 
konkurranser skal foregå. I samarbeid med Åsbråten Idrettslag vil 
en få ungdommer til å delta i uteaktiviteten. Det skal kjøpes inn 
utstyr til aktivitetene. Målgruppe: ca. 20 fysisk/psykisk 
utviklingshemmede fra 16 til 69 år, samt 8 ledsagere, 20 frivillige og 
8-10 ungdommer. 

38 000.- NY 
2014: 15 

000 

Vurdering: Tiltaket er positivt, inkluderende og har høy grad av frivillighet. Tiltaket er i tråd med retningslinjene §1, og 
da spesielt kulepunkt 3; å stimulere til aktiviteten som er tilrettelagt slik at også funksjonshemmede kan delta i disse. 
Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 15 000  

17/14 
Solhaug Bosenter 

 
Sanserom med 
diverse utstyr 

 

Aktiviteten er ment å være et sanserom med forskjellig utstyr til 
stimulering som kan fremme gode opplevelser. Målgruppen er 
mennesker med nedsatt funksjonsevne i alder 20-26 år, men 
tiltaket kan også benyttes av alle personer ved Solhaug Bosenter 
inkl. personalet. 

30 000.- NY 
2014: 
Avslag 

Vurdering: Tiltaket er frivillig og retter seg mot en gruppe som er prioritert i forhold til retningslinjene, men da det 
nylig er foreslått avsatt en stor sum av Oslo Sør-satsingens Investeringsmidler til lignende tiltak anser en behovet i 
bydelen som dekket. 
Forslag til vedtak: Søknaden avslås 

18/14 
Brenna Vel 

 
Festivalen 

Mangfoldig 
Felleskap 

 

Festival i anledning Brenna Vels 25års jubileum. Styret i Brenna Vel 
ønsker å reflektere det internasjonale mangfoldet som er der og 
mener at beboerne bør bli bedre kjent med hverandre i hverdagen. 
De har derfor startet planleggingen av en festival som skal 
engasjere og sveise folk sammen. Det satses på mange ulike 
aktiviteter. For å sikre størst mulig mangfold er de opptatt av å 
inkludere flest mulig i planleggingsprosessen. Målgruppen er alle 
som bor i Brenna Vel, ca. 1500 personer. 

40 000.- 2013: 
20 000 

2014: 25 
000 

Vurdering: Tiltaket har høy grad av frivillighet, er positivt for lokalmiljøet og kommer inn under retningslinjene §1. 
Støtten er noe økt fra i fjor da foreningen i år har 25 års jubileum. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 25 000 

19/14 
Seop Singers 

 
Innkjøp av 

notemapper til 
nyetablert kor i 

bydelen + 
korseminar 

 

Nyetablert kor søker midler til innkjøp av notemapper og midler til 
et «Oppstart»-seminar. Seminaret vil gi koret muligheten til å stille 
opp på arrangementer i nærmiljøet allerede våren 2014. Koret 
dekker områdene Bjørndal/Klemetsrud/Mortensrud. 

18 000.- 
 

NY 
2014:10 

000 
 

Vurdering: Tilbudet er åpent og inkluderende og har høy grad av frivillighet. Det er positivt med et nytt tiltak. Tiltaket 
kommer inn under retningslinjene § 1. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 10 000 

20/14 
Prinsdal skolekorps 

 
Drift 2014 og 

marsjseminar med 
overnatting for 

Prinsdal Skolekorps 
 

Prinsdal skolekorps er et tradisjonelt skolekorps som pga nedgang i 
rekruttering av skolelever innlemmer spillende foreldre som 
støttespillere i et generasjonskorps. Nedgang i rekruttering 
medfører også reduserte kontingentinntekter, men ikke nedgang i 
utgifter knyttet til dirigentoppgavene. Søker støtte til drift og 
marsjseminar. 

200 000.- 2012: 
25 000 

 2013:Ikke 
søkt 

2014: 20 
000 

Vurdering: Tilbudet er åpent og inkluderende. Tiltaket har høy grad av frivillighet. Tiltaket kommer inn under 
retningslinjene 
 § 1. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 20 000 



 

 

 
 

21/14 
Klemetsrud IL 

Fotball 
 

Tilskudd til 
medlems- og 
treningsavgift 

 

Søker midler til medlems- og treningsavgift i Klemetsrud IL Fotball 
for å gjøre den organiserte idretten tilgjengelig også for de 
barna/ungdommene som har foreldre uten betalingsevne, slik at 
disse også få delta i organisert idrett. Målgruppen er barn/unge i 
området. 

 70 000.-      2012: 40 
000 

2013: 30 
000 

2014: 30 
000 

Vurdering: Tilbudet er åpent og inkluderende, bidrar til deltakelse og inkludering av alle, og er et viktig sosialt 
utjevnende tiltak. Tiltaket har høy grad av frivillighet. Tiltaket kommer inn under retningslinjene § 1. Administrasjonens 
anbefaler at tiltaket prioriteres. 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 30 000 

22/14 
Klemetsrud IL 

Fotball 
 

Fotballskole 
 

Fotballskole for barn og unge i alderen 6-13 år. Arrangementet vil 
foregå på mortensrud kunstgress den første uke i sommerferien 
2014. arrangementet vil være åpent for barn/unge i alderen 6-13 
år. Barn som ikke er medlem av Klemetsrud IL kan også delta, maks 
antall 90-100 deltagere. Både gutter og jenter. 

25 000.- 2012: 20 
000 

2013:20 
000 

2014:20 
000 

Vurdering: Tilbudet er åpent og inkluderende og er et tilbud til mange barn og ungdom. Tiltaket har høy grad av 
frivillighet og høy egenandel. Tiltaket kommer inn under retningslinjene § 1. 
Administrasjonens anbefaler at tiltaket prioriteres. 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 20 000 

23/14 
Bjørndal Tweens 

 
Bjørndal Tweens 

klubb 
 

Ungdomsklubb for dem som er mellom – mellom barn og ungdom. 
Har klubbkvelder annenhver mandag med faste poster som 
hobbyverksted, kiosksalg, leketid og undervisning i dans og drama. 
BTK har en kirkelig profil, men er åpen for alle. Målgruppen er 
jenter og gutter som bor på Bjørndal og Klemetsrud som går i 5.-8. 
klasse. Ca. 20 hver klubbkveld. 

12 000.- NY 
2014: 10 

000 

Vurdering: Tilbudet er åpent og inkluderende og har høy grad av frivillighet. Det er positivt med et fritidstiltak i 
områdene Bjørndal og Klemetsrud. Tiltaket kommer inn under retningslinjene § 1. 
Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 10 000 

24/14 
Prinsdal Sangeri 

 
Korvirksomhet 

 

Blandet korvirksomhet i nærmiljøet Prinsdal. Sentral aktør i 
kulturlivet lokalt. Ønsker støtte til diverse driftsutgifter for koret. 

15 000.- 2012: 8 
000 

2013: 
8 000 

2014: 8 
000 

 

Vurdering: Tilbudet er åpent og inkluderende og har høy grad av frivillighet. Tiltaket kommer inn under retningslinjene 
§ 1. 
Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 8 000 

25/14 
Oslo Søndre Jazz 

Klubb 
 

Drift av jazzklubb 
på Holmlia /Søndre 

Nordstrand 
 

Drift av jazzklubb for å fremme interessen for jazz og rytmisk 
musikk for alle bydelens innbyggere. Jazzkafé med gratis adgang for 
alle 1-2 lørdager pr. måned. I tillegg til å skape et uforpliktende 
møtested i bydelen der man kan høre god musikk i hyggelige 
omgivelser. Målgruppa er alle ungdommer/voksne/eldre i bydelen, 
og gjennomsnittlig besøk har i 2013 ligget på ca. 70 personer. 

30 000.- NY 
2014: 
Avslag 

Vurdering: Tiltaket er positivt og inkluderende. Tiltaket synes litt på siden av ordningens intensjon da det søkes som 
midler til drift av jazzklubben og arrangering av kafé. Administrasjonen anbefaler derfor at tiltaket ikke prioriteres.  
Forslag til vedtak: Søknaden avslås 

26/14 
Nordstrandhøgda 

Strykeorkester 
 

Tur til Maihaugen 

Støtte til tur til Lillehammer for å spille på Barnas sommerdag på 
Maihaugen. Reiser i felles buss fra Oslo på lørdag og overnatter til 
søndag hvor konserten finner sted.  

15 000.- NY 
2014: 8 000 



 

 

 
 

 

Vurdering: Tilbudet er åpent og inkluderende og har høy grad av frivillighet. Tiltaket kommer inn under retningslinjene 
§ 1. 
Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. Det forutsettes at det er barn og unge fra bydelen som får nytte av 
midlene som tildeles. 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 8 000 

27/14 
Hudøykomiteen 

Klemetsrud Skole 
 

Hudøytur 2014 ved 
Klemetsrud Skole 

3-dagers opphold på Hudøy feriekoloni ved Tønsberg foreldrene 
ved skolen som er med barna til Hudøy. De legger stor vekt på 
sosial kompetanse og ansvarslæring på turen. Målet er at 
foreldrene og barna skal bli bedre kjent med hverandre og ha det 
gøy sammen. Målgruppa er alle barn 1.-6. klasse på skolen. Søker 
støtte til turen slik at egenbetalingen per barn på turen kan bli 
lavest mulig slik at flest mulig kan delta. 

20 000.- 2012: 10 
000 

2013: 
10 000 

2014: 10 
000 

Vurdering: Tilbudet er åpent og inkluderende og har høy grad av frivillighet. Tiltaket når mange og det er positivt at 
barn og foreldre fra ulike kulturer blir bedre kjent med hverandre. Tiltaket kommer inn under retningslinjene § 1. 
Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 10 000 

28/14 
Holmlia Blandakor 

 
Kompetanseheving 

for sangere i 
Holmlia blandakor 

 

Korets medlemsmasse har jevnlig en viss utskiftning, og dette 
krever at det jobbes kontinuerlig med musikalsk utvikling. Koret har 
hvert år et opplegg for å heve sangernes musikalske ferdigheter, og 
dette skjer både gjennom kurs, samlinger og deltagelse i prosjektet. 
Koret har for inneværende år følgende tiltak – to helgesamlinger 
der målet er konsentrert innstudering av nytt repertoar og 
instruksjon i sangteknikk.  

15 000.- 2012: 15 
000 

2013: 
14 000 

2014: 10 
000 

Vurdering: Tiltaket er åpent og inkluderende og har høy grad av frivillighet. Tiltaket kommer inn under retningslinjene 
§ 1 og da spesielt kulepunkt 6; målgruppens muligheter og interesser for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, som 
gir muligheter for allsidig personlig utvikling og som er tilrettelagt for fellesskap og kulturelt mangfold. 
Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 10 000 

29/14 
Foreningen Bjørndal 

Frivilligsentral 
 

Videreutvikling av 
Bjørndal Grendehus 

for å styrke rollen 
som en åpen og 

inkluderende 
møteplass 

 

Grendehusets samlende tilbud på dag og kveld vil være en viktig del 
av vårt arbeid for å nå hovedmålet om å utvikle Bjørndal til et 
attraktivt flerkulturelt samfunn, basert på gjensidig respekt og 
toleranse. Målet for 2014 er derfor å utvikle en møteplass på dagtid 
med attraktivt tilbud for voksne som er hjemme på dette 
tidspunktet. For å skape et attraktivt tilbud på dagtid, ber de om 
støtte til følgende utstyr: 
2 stk PC, PC-bord for 2 personer, 2 stk kontorstoler, 2 stk skap til div 
utstyr, aviser/bøker/tidsskrift, og diverse aktivitetsmateriale. 

 40 000.-      NY 
2014: 20 

000  

Vurdering: Tiltaket er åpent og inkluderende og har høy grad av frivillighet. Tiltaket kommer inn under retningslinjene 
§ 1 og da spesielt kulepunkt 6; målgruppens muligheter og interesser for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, som 
gir muligheter for allsidig personlig utvikling og som er tilrettelagt for fellesskap og kulturelt mangfold. 
Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 20 000 

30/14 
Home-Start 

Familiekontakten/Ki
rkens Bymisjon 

 
Home-Start 

Familiekontakten 

Hsf er et familiestøtteprogram for familier med minst et barn under 
skolealder. 
HSF sitt formål er å forebygge kriser og sammenbrudd i familier 
gjennom frivillig innsats. Frivillige besøker familiene i deres eget 
hjem en gang pr. uke, 2-4 timer. De 
frivillige tilbyr støtte, vennskap og praktisk hjelp. Hjelpen skal være 
er et supplement til eventuell hjelp fra det 
offentlige. Støtten er gratis for familien. I 2013 fikk 15 familier hjelp 
fra l4 frivillige i bydel Søndre Nordstrand. Har som mål å nå 18 
familier/frivillige i 2014. Skriver i søknaden at de for å oppnå 
målene er helt avhengig av tilskudd fra Bydel Søndre Nordstrand, 
da de i år har fått redusert sitt tilskudd for 2014 fra Oslo kommune 
betraktelig. 

100 000.- 2013: 
25 000 

2014: 40 
000 

Vurdering: Tiltaket er et viktig supplement til bydelens tjenester og er et viktig forebyggende tiltak.   



 

 

 
 

Tiltaket kommer inn under retningslinjene § 1. Administrasjonens anbefaler at tiltaket prioriteres 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 40 000 

31/14 
Søndre Nordstrand 

Kultur og Dialog 
Forening 

 
Danseopplæring for 

flerkulturell 
ungdom 

 

Danseopplæring for ungdom der formålet er å utvikle de unges 
kulturelle danseferdigheter og skape et sosialt nettverk. Målgruppa 
er barn og unge fra 5 år og oppover, og generelt rettet mot unge. 
Søkes midler til instruktør og diverse utstyr. 

      
58 400.- 

2013:10 
000 

2014:  5 
000 

Vurdering: Tiltaket er positivt og har høy grad av frivillighet.. Tiltaket kommer inn under retningslinjene § 1, og da 
spesielt kulepunkt 6; målgruppens muligheter og interesser for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, som gir 
muligheter for allsidig personlig utvikling og som er tilrettelagt for fellesskap og kulturelt mangfold. Administrasjonen 
anbefaler at tiltaket prioriteres 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 5 000 

32/14 
Søndre Nordstrand 

Kultur og Dialog 
Forening 

 
Kvinnekveld – 
Flerkulturell 

samling 
 

Kvinnekveld – flerkulturell samling der det skal være underholdning 
til en gruppe kvinner med flerkulturell sammensetning. Oppvisning 
av folkedans, musikk og konkurranser for barn og kvinner i felles 
samvær. Målgruppen er barn og unge i aldere fra 5 år og oppover, 
samt kvinner. Målet er å gjennomføre 4-6 slike arrangement. 
Tiltaket er ment å å kunne forene kvinner og barn fra flere 
kulturelle grupper og kunne inkludere dem i et fellesskap. 

56 000.- NY 
2014: 5000 
 

Vurdering: Tiltaket er positivt og har høy grad av frivillighet. Tiltaket kommer inn under retningslinjene § 1, og da 
spesielt kulepunkt 6; målgruppens muligheter og interesser for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, som gir 
muligheter for allsidig personlig utvikling og som er tilrettelagt for fellesskap og kulturelt mangfold. Administrasjonen 
anbefaler at tiltaket prioriteres 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 5000 

33/14 
Søndre Nordstrand 

Kultur og Dialog 
Forening 

 
Håndballskole for 

flerkulturell 
ungdom 

 

Håndballskole for flerkulturell ungdom. Formålet er å gi opplæring 
innen håndball til ungdomsgrupper. Målgruppa er barn og ungdom 
fra alderen 10 år og oppover. 

 28 500.-  NY 
2014: 
Avslag 

Vurdering: Søknaden er mangelfull i beskrivelse av aktiviteten og det er derfor vanskelig å gjøre en vurdering av 
tiltaket. Videre er det allerede et bredt og tilgjengelig håndballtilbud i bydelen, og behovet anses som dekket. 
Administrasjonen anbefaler at tiltaket ikke prioriteres. 
Forslag til vedtak: Søknaden avslås 

34/14 
Søndre Nordstrand 

Kultur og Dialog 
Forening 

 
Barnas dag Festival 

 

Barnasdag Festival der målet er å samle og glede barn med 
forskjellige aktiviteter. Målgruppen er barn og ungdom fra alderen 
1 år og oppover. 

66 700.-       NY 
2014: 
Avslag 

 

Vurdering: Søknaden er mangelfull i beskrivelse av aktiviteten og det er derfor vanskelig å gjøre en vurdering av 
tiltaket. Videre arrangeres det allerede en rekke festivaler i bydelen og det anbefales at foreningen i stedet oppretter 
kontakt med disse. Administrasjonen anbefaler at tiltaket ikke prioriteres. 
Forslag til vedtak: Søknaden avslås 

35/14 
Mortensrud Røde 

Kors Ressurssenter 
 

Arbeidstrening 

Ønsker å starte med arbeidstrening i kafé som del av en helhetlig 
ungdomssatsing på Mortensrud Røde Kors Ressurssenter(MRKR). 
Kafeen skal settes opp i inngangsarealet på MRKR og 
arbeidstreningen vil være en del av møteplassen for ungdom. 
Målgruppen er ungdom fra 14-20 år, som ikke tidligere har hatt en 

100 000.- 
 

NY 
2014: 30 

000 



 

 

 
 

 jobb. Ønsker spesielt å fange opp ungdom som på en eller annen 
måte opplever livet som problematisk eller er i faresonen for 
kriminalitet, rus eller uønsket sosial adferd. 

Vurdering: Tiltaket har høy grad av frivillighet og kommer inn under retningslinjene § 1, og da spesielt kulepunkt 2; 
barn og ungdoms deltakelse, medvirkning og innflytelse i planlegging og gjennomføring av tiltak og prosjekter, såvel i 
frivillige som i kommunal planlegging og beslutningsprosesser. Videre kommer det inn under kulepunkt 7; forebygging 
av uønsket sosial adferd, bl a vold, mobbing, kriminalitet og rus. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 30 000 

36/14 
Mortensrud Røde 

Kors Ressurssenter 
 

Guttegruppe 
 

Guttegruppen skal være en integrert del av hovedaktiviteten 
Møteplassen. Guttegruppen er åpen for alle gutter mellom 13-25 
år. Opptil tre voksne, mannlige frivillige skal drive aktiviteten, og 
det er plass til 10 deltagere hver gang. Aktivitetene vil hovedsakelig 
foregå utenfor huset omtrent én gang i måneden og ha fokus på 
samspill, mestring, selvfølelse og inkludering.  

30 000.- NY 
2014: 15 

000 

Vurdering: Tiltaket har høy grad av frivillighet og kommer inn under retningslinjene § 1, og da spesielt kulepunkt 2; 
barn og ungdoms deltakelse, medvirkning og innflytelse i planlegging og gjennomføring av tiltak og prosjekter, såvel i 
frivillige som i kommunal planlegging og beslutningsprosesser. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr.15 000 

37/14 
Mortensrud Røde 

Kors Ressurssenter 
 

Sisterhood 
 

Sisterhood of Oslo er et prosjekt som har fokus på forebyggende 
arbeid rettet mot jenter. De som leder gruppen er Røde Kors-
frivillige og Sisterhood of Oslo står for kursing av metodikken. En 
gruppe består av 8-10 jenter og tre ledere, som møtes fast hver 
mandag fra kl.17.00-20.00i løpet av et halvt år. Gruppelederne 
legger opp til dialog rundt holdninger og verdier, ofte om temaer 
som kan være vanskelige å snakke om. I en Sisterhood-gruppe kan 
de motivere og finne støtte i hverandre. Målgruppen er jenter i 
alderen 13-21 år. Ønsker spesielt å fange opp jenter som på en eller 
annen måte opplever livet som problematisk. 

30 000.- 2013: 
10 000 

2014: 15 
000 

Vurdering: Tiltaket har høy grad av frivillighet og kommer inn under retningslinjene § 1, og da spesielt kulepunkt 2; 
barn og ungdoms deltakelse, medvirkning og innflytelse i planlegging og gjennomføring av tiltak og prosjekter, såvel i 
frivillige som i kommunal planlegging og beslutningsprosesser. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 15 000 

38/14 
Holmliaskolenes 

Musikkorps 
 

Drift av musikkorps 
for alle barn og 

unge på Holmlia i 
alderen 8-21 år 

 

Musikkopplæring for barn og unge i alderen 8-21 år. 
Konsertvirksomhet lokalt i bydelen og andre steder i inn- og utland. 
Korpset har et godt miljø og tilbyr aktiviteter i et trygt og 
forutsigbart miljø. Målgruppen er barn og unge på Holmlia. Korpset 
har ca. 40 medlemmer i i 2014 og rekrutteringen er økende. Den 
store rekrutteringen av yngre medlemmer gjør at det trengs store 
investeringer både til kjøp og reparasjon av instrumenter. 

100 000.- 2012: 
20 000 

 2013:Ikke 

søkt 

2014: 20 
000 

 

Vurdering: Tilbudet er åpent og inkluderende. Tiltaket har høy grad av frivillighet. Det er positivt at korpset opplever 
økt rekruttering av yngre medlemmer. Tiltaket kommer inn under retningslinjene § 1. Administrasjonen anbefaler at 
tiltaket prioriteres.  
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 20 000 

39/14 
Vær Stolt 

 
Miljøagenter 

 

I samarbeid med skoler i nærområdet få egne miljøagenter som 
skal arbeide for ett renere lokalmiljø. I første omgang gjennom 
avtaler med skoler – slik at det er barn og unge som skal være 
miljøagenter. Friområdet rundt Lusetjern, senteret osv. er veldig 
forsøplet og prosjektet har som mål å forsøke å holde litt renere 
område, samt arbeide forebyggende mot skoler og idrettsklubb. 
Rusken er en samarbeidspartner i prosjektet og vi mener at 
gjennom et nært samarbeid med rusken og skolene vil Vær Stolt 
miljøagentene bidra til både bedre holdninger og renere friområde. 
De er kjent med at frivillighetssentralen har et samarbeid med 
Rusken mot borettslag og i løpet av sommerferien på friområder. Vi 
ønsker gjennom vårt prosjekt å være et supplement til dette. 

22 000.- NY 
2014: 5000 

Vurdering: Tiltaket har høy grad av frivillighet og kommer inn under retningslinjene § 1, og da spesielt kulepunkt 2; 
barn og ungdoms deltakelse, medvirkning og innflytelse i planlegging og gjennomføring av tiltak og prosjekter, såvel i 



 

 

 
 

frivillige som i kommunal planlegging og beslutningsprosesser. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 5000 

40/14 
Vær Stolt 

 
Internasjonal arena 

under Vær Stolt-
festivalen 

 

Internasjonal arenaunder Vær Stolt- festivalen er en arena hvor 
mennesker fra hele bydelen møtes – hvor de kan kjøpe mat fra 
ulike land, hvor de kan bli presentert for organisasjoner i bydelen 
og hvor de kan møte andre i bydelen. Dette har blitt et 
samlingspunkt som mange ser frem til som en positiv årlig 
hendelse. Ønskes støtte til leie av telt og aggregat. 
  

25 000.- 2013: 
10 000 

2014: 10 
000 

Vurdering: Tilbudet er åpent og inkluderende og har høy grad av frivillighet. Festivalen er et positivt arrangement for 
hele bydelen. Tiltaket kommer inn under retningslinjene § 1. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 10 000 

41/14 
Holmlia Sportsklubb 

 
Utlånssentral for 

vinterutstyr 
 

Holmlia Sportsklubb har en egen utlånssentral for gratis leie av 
vintersportsutstyr som beboere fra Holmlia og øvrige deler av 
bydelen kan benytte. Tiltaket er populært og godt brukt. Det søkes 
midler til materiell og utstyr.  

22 000.- NY 
2014: 
Avslag 

Vurdering: Tiltaket er positivt og inkluderende, men sett i sammenheng med andre tildelinger så anbefaler 
administrasjonen at tiltaket ikke prioriteres. Tiltaket mottar støtte fra Oslo Sør-satsingen. 
Forslag til vedtak: Søknaden avslås 

42/14 
CDCD 

Intensiv trening til å 
lage en 

dokumentarfilm. 
 

Intensiv trening til å lage en dokumentarfilm om bevissthet i 
forhold miljø og sosiale tema for barn og ungdommer (for hørende 
8-17) og for de døve og/eller stumme er det ingen begrensing i 
alder. Søker støtte til prosjekt for å lære barn og ungdom, både 
døve og hørende, å lage en dokumentarfilm. De skal bygge opp 
manuskript og velge historie og tema selv. Ønsker å kjøpe inn 
utstyret selv slik at de ikke behøver å leie. 

227 000.-       NY 
2014: 25 

000 

Vurdering: Tilbudet er åpent og inkluderende og har høy grad av frivillighet. Tiltaket kommer inn under retningslinjene 
§ 1. Søknadssummen er stor og det anbefales derfor å sette av penger til en oppstart av prosjektet. Det finnes 
tilgjengelig utstyr for eksempel ved Barne- og ungdomssenteret på Holmlia som kan benyttes i forbindelse med 
prosjektet utvikling og produksjon av filmene og det anbefales derfor å samarbeide med andre i bydelen som 
disponerer filmutstyr. 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 25 000 

43/14 
CDCD  

 
Lage 

dokumentarfilm 
 

Søker støtte til å produsere film som det er søkt om støtte til å 
planlegge og utvikle i søknad 42/14.  

265 000.-       NY 
2014: 
Avslag 

 

Vurdering: Søknadssummen er omfattende og det er allerede foreslått å bevilge penger til oppstart av prosjektet 
gjennom søknad 42/14. Se begrunnelse søknad 42/14. Administrasjonen anbefaler at tiltaket ikke prioriteres. 
Forslag til vedtak: Søknaden avslås 

44/14 
FAU Stenbråten 

Skole 
 

Innkjøp av 
mikrofoner til 

samlingssalen ved 
Stenbråten Skole 

Skolen med elevrådet har forespurt FAU om støtte til innkjøp av 
trådløse mikrofoner, såkalte mygger, til bruk ved teater og 
musikalske arrangementer som barna fremfører for skolen. FAU har 
undersøkt pris på dette lydutstyret, og fant ut at det var for dyrt til 
at de kunne etterkomme skolens ønske. De søker derfor om støtte 
til dette utstyret. 

40 000.- NY 
2014: 
Avslag 

Vurdering: Tiltaket er positivt, men ut i fra budsjettet er en avhengig av å få innvilget full søknadssum. Summen er stor 
og det går derfor i mot fordelingsprinsippet om å gi et mindre tilskudd til flest mulig framfor et større beløp til noen få. 
Administrasjonen anbefaler at tiltaket ikke prioriteres.   
Forslag til vedtak: Søknaden avslås 

45/14 
Naturvernforbundet 

 

Ønsker å utvikle naturkart(18 siders hefte om natur) for et 
nærområde på Gjersrud. Målgruppa for brukere av kartet er 6-19 
år. Og kartet skal være med å skape gode oppvekstmiljøer for 

129 780.- 2013: 
15 000 
2014: 



 

 

 
 

Utvikling av 
naturkart for 

Gjersrud 
 

målgruppen og virke forebyggende. Avslag 

Vurdering: Bydelen er kjent med at området Gjersrud er under endring og omregulering og er derfor usikker på nytten 
av å innvilge midler til utvikling av kart over området på nåværende tidspunkt. Administrasjonen anbefaler at tiltaket 
ikke prioriteres. 
Forslag til vedtak: Søknaden avslås 

46/14 
Karvan 

 
Dans- og musikk 

workshop 
 

Bollywood danse- og dholtrommer workshop for barn og 
ungdommer. Ønsker også å involvere voksne kvinner (f.eks barnas 
mødre). Fremvise indisk kultur og danseglede ved å ha åpen gratis 
danseworkshop med invitasjon til alle barn fra 4 år, ungdom og 
kvinner i bydelen. Ønsker å gjennomfør en 3-dagers workshop som 
avsluttes med en fest hvor de kan vise frem det de har lært. 

57 000.- 2013: 
15 000 

2014: 15 
000 

 

Vurdering: Tiltaket er åpent og inkluderende og har høy grad av frivillighet. Tiltaket kommer inn under retningslinjene 
§ 1 og da spesielt kulepunkt 6; målgruppens muligheter og interesser for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, som 
gir muligheter for allsidig personlig utvikling og som er tilrettelagt for fellesskap og kulturelt mangfold. 
Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 15 000 

47/14 
Somaliske Nettverk 

på Holmlia 
 

Aktiv 
 

Tiltaket vil være 3 timer 3 ganger i uka der ca. 60 barn og foreldre 
kan delta. Somaliske barn ønsker å spille sammen med de andre 
barna i lokalmiljøet, slik at det skapes en møteplass for alle 
sammen. Spillkvelder for barn og unge to ganger i uka og fotball en 
gang. Søker midler til innkjøp av utstyr for å kunne gjennomføre 
tiltaket. 

30 000.- 2013: 0 
2014: 10 

000 

Vurdering: Tiltaket kommer inn under retningslinjene § 1. og da spesielt kulepunkt 6; målgruppens muligheter og 
interesser for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, som gir muligheter for allsidig personlig utvikling og som er 
tilrettelagt for fellesskap og kulturelt mangfold. Det er positivt at tiltaket inkluderer barn og foreldre sammen. 
Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres 
Forslag til vedtak: tiltaket støttes med kr. 10 000 

48/14 
Bjørndalskolenes 

Musikkkorps 
 

Diverse 
 

Ønsker støtte til leie av toaletter i forbindelse med arrangering av 
kretsstevne på Meklenborgbanen i forbindelse med korpsets 25 års 
jubileum. 
Ønsker også støtte til innkjøp av hvite uniformskjorter til korpsets 
medlemmer og støttespillere.  
Målgruppa for korpset er 7-18 år og korpset har 27 medlemmer fra 
skolekretsene Bjørndal og Seterbråten. 

17 500.- 2013: 13 
000 

2014: 15 
000 

Vurdering: Tilbudet er åpent og inkluderende. Tiltaket har høy grad av frivillighet og det positivt å kunne støtte opp om 
korpsets jubileumsarrangement. Tiltaket kommer inn under retningslinjene § 1. Administrasjonen anbefaler at tiltaket 
prioriteres 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 15 000 

49/14 
Amir Khushrow 

Musikalsk og 
kunstnerisk forening 

 
Indisk klassisk 

konsert og 
workshop 

 

Holde konsert og workshop i lokalområdet med artistene Jai 
shankar (tabla spiller), Shri Lal Sahajpal (nord-indisk fiolinist) og 
Suninda Sharma (klassisk vokalist) Etter konserten avholdes det 
workshop hvor artistene gir innføring og info om den indiske 
musikksjangeren til påmeldte deltagere. Workshopen vil være 
lukket for medlemmer, med unntak av ungdommer i aldergruppen 
9-18 år som kan melde seg på gratis. 

36 500.- NY 
2014: 10 

000 

Vurdering: Tilbudet er åpent og inkluderende. Tiltaket har høy grad av frivillighet. Tiltaket kommer inn under 
retningslinjene § 1. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. Det forutsettes at det er barn og unge fra 
bydelen som får nytte av midlene som tildeles. 
Forslag til vedtak: tiltaket støttes med kr. 10 000 

50/14 
Treffpunkt Holmlia  

 
Treffpunkt Holmlia 

 

Treffpunkt Holmlia er et naboforum som ønsker å samle alle som 
bor eller jobber på Holmlia til uformelle treff – på tvers av 
generasjoner og kulturer. I 2014 ønsker de å arrangere en liten 
bydelsfestival i forbindelse med verdens poesidag. Skal også 
arrangere UNITED 2014, som er en årlig kulturdugnad i forbindelse 

20 000.- NY 
2014: 20 

000 
 



 

 

 
 

med TV-aksjonen og FN-dagen. Målgruppa er alle som bor på 
Holmlia og arrangementene skal være gratis. 
 

Vurdering: Tiltaket er åpent og inkluderende og har høy grad av frivillighet. Tiltaket kommer inn under retningslinjene 
§ 1 og da spesielt kulepunkt 6; målgruppens muligheter og interesser for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, som 
gir muligheter for allsidig personlig utvikling og som er tilrettelagt for fellesskap og kulturelt mangfold. 
Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 20 000 

51/14 
Moonshine 

Støtteforening  
 

Moonshine 
 

Bandet er for funksjons- og utviklingshemmede og er godt kjent i 
nærmiljøet etter 17 år med Bela Delner. Det er viktig for bandet å 
bli styrket innen musikalsk kreativitet ved sosialisering. Det er 
vanskelig for bandet å få spillejobber og støtteforeningen søker 
derfor om støtte til tur for bandet og til diverse utstyr. 

11 300.- 2012:   
9 000 

(v/Enhet 
barnehager

) 
2013: 

21 000 
(v/Enhet 

barnehager
) 

2014: 11 
000 

 

Vurdering: Tilbudet er inkluderende og når en gruppe som i liten grad benytter seg av eksisterende tilbud. Å stimulere 
til aktiviteter som er tilrettelagt slik at også funksjonshemmede kan delta i anses som viktig. Tiltaket kommer inn under 
retningslinjene § 1. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres 
Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 11 000 

TV-aksjonen         5 000 

Kulturpris         5 000 

Søknadssum 2 625 780 

Til fordeling     620 000 

 

 

Behandling i Kultur- og oppvekstkomiteen, 03.04.2014: 
 

Ingvild Vaggen Malvik (A) ba om å fratre ved behandling av søknad 2. Komiteen sluttet seg 

til dette.  

 

Fellesforslag fra komiteen til endringer: 

Søknad 16/14: Innvilges kr. 35 000 

Søknad 24/14: Innvilges kr. 9 000 

Søknad 25/14: Innvilges kr. 5 000 

Søknad 26/14: Avslag 

Søknad 29/14: Innvilges kr. 35 000 

Søknad 42/14: Avslag 

Søknad 47/14: Avslag 

Søknad 48/14: Innvilges kr. 17 000 

 

 

Votering: 

Bydelsdirektørens forslag legges til grunn for votering 

 
Søknad nr.: Bydels- 

direktøren
s  
forslag 

Fellesforslag 
fra 
komiteen 

Votering Innstilling 

1/14 10 000 10 000 Bydelsdirektørens 10 000 



 

 

 
 

Bjørndal 
Aktivitetshus  
 

forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 
 

2/14 
FAU Lusetjern 
Skole  
 

10 000 10 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 4 (1A, 
1SV, 2H) stemmer 
 

10 000 

3/14 
Helga D. 
Storbekken og 
Benedikte T. 
Wedset i 
samarbeid med 
Hallagerbakken 
Skole  
 

10 000 10 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 
 

10 000 

4/14 
Holmlia 
Aspirantkor  
 

10 000 10 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 
 

10 000 

5/14 
Holmlia 
Barnekor  
 

10 000 10 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 
 

10 000 

6/14 
Holmlia 
Ungdomskor 
 

10 000 10 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 
 

10 000 

7/14 
Ingen hindring 
 

0 0  Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 
 

0 

8/14 
Mortensrud 
Cheerleaders, 
Dans og 
vennskap 

10 000 10 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 
 

10 000 

9/14 
Oslo 
Dansestudio v/ 
Tonje Skarpsno 
 

10 000 10 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 
 

10 000 

10/14 
Pathshala 

10 000 10 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 
 

10 000 

11/14 
Strykerne Oslo 
Sør 
 

20 000 20 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 
 

20 000 

12/14 10 000 10 000 Bydelsdirektørens 10 000 



 

 

 
 

Imamia Trust 
 

forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 
 
 

13/14 
Kulturbinder 

20 000 20 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 
 

20 000 

14/14 
Jakub Jarebica 
 

3 000 3 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 
 

3 000 

15/14 
Badeengelenes 
Helsetrim 

30 000 30 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 
 

30 000 

16/14 
Stiftelsen 
Holmlia 
Nærmiljø 
 

15 000 35 000 Bydelsdirektørens 
forslag falt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer. 
Fellesforslag tilrådt 
med 5 (2A, 1SV, 2H) 
stemmer 
 

35 000 

17/14 
Solhaug 
Bosenter 
 

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 
 

0 

18/14 
Brenna Vel 
 

25 000 25 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 
 

25 000 

19/14 
Seop Singers 
 

10 000 10 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 
 

10 000 

20/14 
Prinsdal 
skolekorps 
 

20 000 20 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 
 

20 000 

21/14 
Klemetsrud IL 
Fotball 
 

30 000 30 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 
 

30 000 

22/14 
Klemetsrud IL 
Fotball 
 

20 000 20 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 
 

20 000 

23/14 
Bjørndal 

10 000 10 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 

10 000 



 

 

 
 

Tweens 
 
 

tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 
 

24/14 
Prinsdal Sangeri 
 

8 000 9 000 Bydelsdirektørens 
forslag falt 5 (2A, 1SV, 
2H) stemmer. 
Fellesforslag tilrådt 
med 5 (2A, 1SV, 2H) 
stemmer 
 

9 000 

25/14 
Oslo Søndre 
Jazz Klubb 
 

0 5 000 Bydelsdirektørens 
forslag falt 5 (2A, 1SV, 
2H) stemmer. 
Fellesforslag tilrådt 
med 5 (2A, 1SV, 2H) 
stemmer 
 

5 000 
Tiltaket er positivt og 
inkluderende.  Det skaper en 
positiv sosial møteplass for 
voksne mennesker i bydelen. 
Det foreslås støttet med 
5.000,- til kontorutstyr, 
materiell og markedsføring. 

26/14 
Nordstrandhøg
da 
Strykeorkester 
 

8 000 0  Bydelsdirektørens 
forslag falt 5 (2A, 1SV, 
2H) stemmer. 
Fellesforslag tilrådt 
med 5 (2A, 1SV, 2H) 
stemmer 
 

0 
Tilbudet er åpent og 
inkluderende og har høy 
grad av frivillighet, men da 
tiltaket ikke er basert i 
bydelen blir det ikke 
prioritert. 

27/14 
Hudøykomiteen 
Klemetsrud 
Skole 
 

10 000 10 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 

10 000 

28/14 
Holmlia 
Blandakor 
 

10 000 10 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 

10 000 

29/14 
Foreningen 
Bjørndal 
Frivilligsentral 
 

20 000 35 000 Bydelsdirektørens 
forslag falt 5 (2A, 1SV, 
2H) stemmer. 
Fellesforslag tilrådt 
med 5 (2A, 1SV, 2H) 
stemmer 
 

35 000 

30/14 
Home-Start 
Familiekontakte
n/Kirkens 
Bymisjon 

40 000 40 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 

40 000 

31/14 
Søndre 
Nordstrand 
Kultur og Dialog  
Forening - dans 
 

5 000 5 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 

5 000 

32/14 
Søndre 
Nordstrand 
Kultur og Dialog 
Forening - 
kvinnekveld 
 

5 000 5 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 

5 000 



 

 

 
 

33/14 
Søndre 
Nordstrand 
Kultur og Dialog 
Forening - 
håndball 
 

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 

0 

34/14 
Søndre 
Nordstrand 
Kultur og Dialog 
Forening - 
festival 
 

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 

0 

35/14 
Mortensrud 
Røde Kors 
Ressurssenter - 
Arbeidstrening 
 

30 000 30 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 

30 000 

36/14 
Mortensrud 
Røde Kors 
Ressurssenter - 
Guttegruppe 
 

15 000 15 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 

15 000 

37/14 
Mortensrud 
Røde Kors 
Ressurssenter - 
Sisterhood 
 

15 000 15 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 

15 000 

38/14 
Holmliaskolene
s Musikkorps 
 

20 000 20 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 

20 000 

39/14 
Vær Stolt 
Miljøagenter 
 

5 000 5 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 

5 000 

40/14 
Vær Stolt 
Internasjonal 
arena under 
vær stolt-
festivalen 
 

10 000 10 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 

10 000 

41/14 
Holmlia 
Sportsklubb 

0  0  Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 

0 

42/14 
CDCD 
Intensiv trening 
til å lage en 
dokumentarfil
m. 
 

25 000 0 Bydelsdirektørens 
forslag falt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer. 
Fellesforslag tilrådt 
med 5 (2A, 1SV, 2H) 
stemmer 
 

0 
Tiltaket prioriteres ikke da 
det ikke fremgår av 
søknaden om det er basert i 
bydelen. Videre anbefales 
det at tiltaket tar kontakt 
med aktuelle tilbud i bydelen 
som kan bistå i forhold til 



 

 

 
 

filmproduksjon, f. eks. BUSH. 

43/14 
CDCD  
Lage 
dokumentarfil
m 
 

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 

0 

44/14 
FAU Stenbråten 
Skole 
 

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 

0 

45/14 
Naturvernforbu
ndet 
 

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 

0 

46/14 
Karvan 
 

15 000 15 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 

15 000 

47/14 
Somaliske 
Nettverk på 
Holmlia 

10 000 0 Bydelsdirektørens 
forslag falt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer. 
Fellesforslag tilrådt 
med 5 (2A, 1SV, 2H) 
stemmer 

0 
Tiltaket har fått støtte 
tidligere uten at vi er kjent 
med konkret aktivitet i 
nærmiljøet. Videre stilles det 
spørsmålstegn ved om 
tiltaket i stor nok grad er 
inkluderende. 

48/14 
Bjørndalskolene
s Musikkkorps 
 

15 000 17 000 Bydelsdirektørens 
forslag falt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer. 
Fellesforslag tilrådt 
med 5 (2A, 1SV, 2H) 
stemmer 

17 000 

49/14 
Amir Khushrow 
Musikalsk og 
kunstnerisk 
forening 
 
 

10 000 10 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 

10 000 

50/14 
Treffpunkt 
Holmlia  
 

20 000 20 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 

20 000 

51/14 
Moonshine 
Støtteforening  
 

11 000 11 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 

11 000 

TV-aksjon 5000 5 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 

5 000 

Kultur- og 
miljøpris 

5 000 5 000 Bydelsdirektørens 
forslag enstemmig 
tiltrådt med 5 (2A, 
1SV, 2H) stemmer 

5 000 

Totalt 620 000 620 000  620 000 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

PS 14/16 Oslo Sør-satsingen 2014 Fordeling av driftsmidler 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
NR Navn på søker og tittel på tiltak  Videre

-føring 

(V)/ 

NY 

Søknads- 

sum 

Handlings- 

programmets 

innsats 

område  

Tidligere støtte 

fra driftsmidler 

og forslag til 

vedtak 2014 

 

1/14 

Bjørnholt skole  

 

Kulturveksthuset 

Bjørnholt skole 

Tiltaket gir bydelens unge et gratis 

og lærerikt fritidstilbud. Gir 

ungdom på Bjørndal mulighet til å 

medvirke og bidra i lokalmiljøet.  

Tilbud i ferier, dans, futsal, drift av 

ungdomsklubben «Hjørnet»* m.m. 

*Klubben har byttet navn fra 

Bjørnehiet til Hjørnet etter at 

søknaden ble sendt inn 

V 444 000 1: delmål 3,4,5 

2: delmål 1,3 

4: delmål 1 

 

 

 

 

2013:150 00 

2014: 90 000 

Vurdering: En ungdomsklubb på Bjørndal har vært etterspurt i mange år. Elever fra Bjørnholt skole har selv tatt initiativ til å 

starte opp klubb og aktiviteter for andre unge. Det anses som en stor fordel å ta i bruk eksisterende lokaler på Bjørnholt skole til 

aktiviteter utenom skoletid. Tiltaket har til nå vært svært vellykket og når ut til målgruppen og faller inn under satsingens 

innsatsområder. I 2013 fikk skolen investeringsmidler til oppstart av ungdomsklubben «Hjørnet» (tidligere Bjørnehiet) og ber 

nå om driftsmidler til tiltaket. Det anbefales fra byrådet at driftsmidler skal følge investeringer. Det er verdt å merke seg at 

perioden for satsingen nærmer seg slutten og at politisk møte anbefaler at støtte til tiltak gradvis fades ut. 

Bydelsadministrasjonens anbefaler at det avsettes midler i 2014 som imøtekommer deler av aktivitetene.  

Forslag til vedtak: Søknaden støttes med kr 90 000 

2/14 

Klemetsrud 

skolekorps 

 

Deltakelse i NM i 

korps 
 

Vil styrke deltakelsen i 

skolekorpset, gjøre korps mer 

attraktivt. Det søkes om støtte for å 

delta i NM for skolekorps i 

Trondheim, dette for å skape større 

engasjement hos medlemmene.  

NY 45 000 1: delmål 4 

2: delmål 1 

2014:10 000 

Vurdering: Korps er en viktig del av bydelens kulturliv.  Deltakelse i NM er positivt for å styrke samhold og engasjement, og 

vil være  en motivasjon for å bidra enda sterke inn i lokalsamfunnet. Tiltaket kommer inn under satsingens innsatsområder og 

delmål, samt satsingens retningslinjer. Bydelsadministrasjonens anbefaler at det avsettes midler som kan imøtekomme deler av 

aktiviteten frem mot NM i Trondheim.  

Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr 10 000  

3/14 

Søndre Ås Gård v/ 

Arve Bergland 

 

På hesteryggen inn i 

den norskefritid 

Et gratis ride- og fritidstilbud. 

Tilrettelegger fritidsaktiviteter for 

jenter på 6. trinn fra hele bydelen. 

For jenter som ikke deltar i andre 

fritidsaktiviteter 

 

 

NY 103 000 1: delmål 4 og 5 

4: delmål 1 

 

 

 

2014: 0.- 

Vurdering: Tiltaket er positivt, særlig fordi det retter seg mot jenters deltakelse, er gratis for deltakerne og faller inn under 

satsingens retningslinjer, formål og innsatsområder. Bydelsadministrasjonen mener at et slikt tiltak bør sees i sammenheng med 

gårdens ordinære tilbud mot denne målgruppen og koordineres med øvrige tilbud som denne gruppa faller inn under.   

Forslag til vedtak: Søknaden avslås 

4/14 

Søndre Ås Gård v/ 

Arve Bergland 

Matskole i 

stabburscafeen 

Skal lære barn og unge gode 

kostvaner. Gratis middag alle 

hverdager. Matlagingskurs 1x i 

uken. Samarbeide med barneskoler. 

Anlegge kjøkkenhage/drivhus. 

V 100 500 1: delmål 4 og 5 

4: delmål 1 

2011: 50 000 

2012: ikke søkt 

2013: 0 

2014: 40 000 



 

 

 
 

Vurdering: Tiltaket faller inn under handlingsprogrammets innsatsområde om folkehelse. Å lære barn og unge om gode 

kostvaner er viktig. Det er en unikt at vi har en lokal gård hvor barn kan lære om dyrking og tilbereding av sunn mat. Prosjektet 

faller inn under satsingens intensjon, mål og retningslinjer. Det er verdt å merke seg at satsingens periode nærmer seg slutten og 

at politisk møte anbefaler at støtten til tiltakene gradvis fases ut. Bydelsadministrasjonens anbefaler at det avsettes et mindre 

beløp enn søknadssummen for gjennomføring av prosjektet.  

Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr.40 000 

5/14 

Søndre Ås Gård v/ 

Arve Bergland 

 

HC-leir 

 

 

Bidrar med å integrere barn og unge 

med nedsatt funksjonsevne til 

deltakelse i fritidsaktiviteter. 

Funksjonsfriske er ledsagere. 

Riding og sanseopplevelser. 

V 30 000 1: delmål 4 og 5 

4: delmål 1 

2013: 30 000 

2014: 30 000 

Vurdering: Tiltaket når frem til en svært utsatt gruppe i bydelen, nemlig barn med funksjonsutfordringer. Det er få tilbud til 

denne gruppen og mange vil ha stor glede av å delta på sommerleir på gården. Bydelsadministrasjonen anbefaler med denne 

bakgrunn at søknaden imøtekommes fult ut. Det er verdt å merke seg at satsingens periode nærmer seg slutten og at politisk 

møte anbefaler at støtten til tiltakene gradvis fases ut. 

Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 30 000 

6/14 

Vær stolt 

 

Vær stolt-festivalen 

2014 

 

Festivalen feirer 15 årsjubileum 

sommeren 2014. Festivalen 

gjennomføres av frivillige. Ungdom 

og foreldre, lokalt organisasjonsliv 

og kulturliv samles. Vil skape 

engasjement og samle hele bydelen. 

Viser lokalmiljøets mangfold 

gjennom konserter, utstillinger og 

matboder. 

 

 

V 250 000 1: delmål 3, 4 og 

5 

2: delmål 1 og 2 

4: delmål 1 

2007: 150 000 

2008: 150 000 

2009: 100 000 

2010: 150 000 

2011: 150 000 

2012: 150 000 

2013: 150 000 

2014: 180 000 

Vurdering: Festivalen har blitt en tradisjon som samler lokalmiljøet og styrker felleskap og frivillighet. Festivalen styrker 

beboernes stolthet og identitet til lokalmiljøet, samtidig som den markedsfører bydelen positivt utad.  Tiltaket retter seg også 

mot formålet ”styrke ungdom og organisasjonenes deltakelse i utviklingen av prosjekter og tiltak”.  2014 er et jubileumsår, det 

er 15 år siden Bevolden avholdt den første ungdomskonserten i Lusetjerndalen. Senere har det utviklet seg til en familiefestival. 

I et såpass nytt og mangfoldig boområde som vår bydel, er det viktig å opparbeide gode tradisjoner og møteplasser for alle. Det 

er verdt å merke seg at satsingen nærmer seg slutten og at politisk møte anbefaler å fase ut støtte til tiltakene. 

Bydelsadministrasjonen anbefaler at tiltaket støttes, at det legges vekt på at det er et jubileumsår, men med en mindre sum enn 

søknadssummen. Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 180 000  

7/14 

Holmlia Sportsklubb 

«Drift av 

Utlånssentral» 

Drift av utlånssentral med gratis 

vinterutstyr til utlån for barn, unge 

og voksne i bydelen. Søker om 

midler til drift og til innkjøp av nytt 

utstyr. 

V 150 000 1: delmål 4 og 5 

2: delmål 1 og 3 

4: delmål 1 

2013: 25 000 

2014: 30 000 

Vurdering: Gratis utlån av sportsutstyr er et verktøy for å motvirke fattigdom og eksklusjon. Ved et slikt tilbud får alle barn og 

unge i bydelen mulighet til å delta i ski - og skøyteaktiviteter, uavhengig av foreldres økonomi. Tiltaket er svært godt brukt og 

faller inn under flere at tiltakets innsatsområder og formål. Bydelsadministrasjonen merker seg at tiltaket har mottatt støtte for å 

kjøpe inn nytt utstyr og foreslår at det avsettes en mindre sum for å gjennomføre utlån av utstyret. Forslag til vedtak: Tiltaket 

støttes med kr. 30 000 

8/14 

Vær stolt: 

Flerkulturell 

kvinnegruppe 
 

Skal samle kvinner med ulik 

bakgrunn for å skape engasjement 

rundt barnas fritidsarena. Skape 

interesse for frivillighet m.m. Bli 

kjent med lokalmiljøet. Diskutere 

felles verdier, oppdragelse o.a. 

NY 50 000 1:  delmål 3 

2:  delmål 1 og 3 
2014: 10 000 

Vurdering: I intensjonsavtalen er det særlig nevnt at satsingen skal bidra til å styrke kvinners muligheter til deltakelse i 

utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv. Det er viktig å finne arenaer hvor innvandrerkvinner kan søke deltakelse i sitt nærmiljø 

og engasjere seg i barnas fritidsaktiviteter. Videre faller tiltaket inn under flere av innsatsområdene i satsingen. 

Bydelsadministrasjonen anbefaler at deler av tiltaket støttes.  

Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr 10 000 

9/14 

Holmlia Sportsklubb 

Åpent klubbhus 

 

Samlingssted og møteplass for 

Holmlias innbyggere. Særlig med 

vekt på ungdom og 

innvandrerkvinner. 

V 100 000 1: delmål 3, 4 og5 

2: delmål 1 og 3 

4: delmål 1 

2011: 75 000 

2012: 75 000 

2013: 100 000 

2014: 70 000 



 

 

 
 

Vurdering: Et åpent klubbhus i Lusetjerndalen er positivt for å samle og styrke nærmiljøet. I «Notat om utfordringer i Oslo sør 

2006» som dannet grunnlag for Oslo Sør-satsingen, heter det: « den største utfordringen til befolkningssammensetningen er å 

tilrettelegge for utvikling av gode inkluderende nettverk i form av møteplasser og annen aktivitet for befolkningen». NIBRs 

rapport om Møtesteder i Søndre Nordstrand følger opp bekymringen og oppfordrer til å skape flere møteplasser. Klubbhuset i 

Lusetjerndalen har utviklet seg til å bli en slik møteplass som gir rom for innbyggere med mange ulike interesser og behov. Det 

er verdt å merke seg at satsingens periode nærmer seg slutten og at politisk møte anbefaler at støtten til tiltakene gradvis fases 

ut. Bydelsadministrasjonen anbefaler at tiltaket støttes, men med en mindre beløp enn søknadssummen.  

Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 70 000 

10/14 

Somalisk Nettverk på 

Holmlia 

«Proaktiv» 
 

Somaliske foreldre tar initiativ til å 

skape en møteplass hvor de kan 

bistå barn og unge med leksehjelp, 

kulturoverføring, gi og få 

informasjon om stor-samfunnet, 

barneoppdragelse m.m. For å øke 

tillitt og tilhørighet i samfunnet. 

Aktiviteter skal være åpne for alle 

selv om somaliske foreldre har tatt 

initiativ. 

NY 156 000 1: delmål  

2: delmål 

3: delmål 

4: delmål 1 

2014: 0.- 

Vurdering: Det er svært positivt at foreldre engasjerer seg i barns oppvekst og igangsetter tiltak for å fremme kunnskap og 

samfunnsforståelse for både barn og foreldre. I politisk møte mellom stat og kommune om føringer for Oslo Sør-satsingen, ble 

det fremholdt følgende «Satsingen er ment som et løft i en periode og det er viktig å fase tiltakene ut over tid for ikke å få brå 

overganger. Stø kurs er viktig…». Perioden for satsingen går mot slutten og bydelen ønsker å være tilbakeholden med å 

igangsette nye tiltak. Det anbefales at foreldre deltar i Familiesenterets tilbud om barneoppdragelse. Bydelsadministrasjonen 

foreslår å prioritere andre tiltak som også favner denne målgruppen. Det anbefales videre at det søkes andre tilskuddsordninger 

til tiltaket.  Forslag til vedtak: Søknaden avslås   

11/14 

Barne- og 

ungdomssenteret på 

Holmlia (BUSH) 

Trimaktiviteter for 

inaktive kvinner 

 

Målet er å styrke helsen 

gjennomfysisk aktivitet. Instruktør 

leies inn og gymsalen til BUSH 

brukes til formålet. Stort behov og 

stor interesse for tiltaket. 

NY 100 000 2: delmål 1 og 3 

4. delmål 1 
2014: 40 000 

 

 

 

Vurdering: Folkehelse er et viktig element i Oslo Sør-satsingen. Det er særlig av interesse å finne metoder for at inaktive 

kvinner skal få bedre helse. Tiltaket har hatt en prøveperiode og har vært svært vellykket med lange ventelister. Det foregår i et 

område i bydelen som fremheves som et boområde satsingen bør rette seg mot, ifølge  «statistikkgrunnlag for 

Groruddalssatsingen og Handlingsprogram Oslo Sør 2008», som viste til sosioøkonomiske utfordringer i dette området. Tiltaket 

skal rette seg mot minoritetskvinner i bydelen. Selv om satsingen går mot slutten ser vi en utviklingstrend som viser at kvinner 

ønsker å trene og være aktive, og dette er svært viktig for å nå satsingens delmål «Helsetilstanden i befolkningen skal bedres og 

ikke skille seg vesentlig ut fra Oslo-gjennomsnittet». Bydelsadministrasjonen anbefaler at det avsettes en mindre sum for å 

gjennomføre trimaktiviteter for inaktive kvinner. Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 40 000  

 

 

12/14 

Barne- og 

ungdomssenteret på 

Holmlia (BUSH) 

 

Dokumentarfilm 

«Ung kreativ 

skaperkraft». 

 

 

 

 

Dokumentere/lage film om 

engasjementet til ungdom i 

bydelen. Det være seg riding, 

aktiviteter på Motorsenteret, revy 

og barneteater m.m.. Ungdom skal 

delta i prosjektet, få kompetanse i 

om filmfaget og får opplæring i 

bruk av utstyr kjøpt for 

investeringsmidler. 

 

 

NY 

 

 

150 000 

 

 

1: delmål 4 og 5 

2: delmål 1  

3: delmål 1 

4: delmål 1 

 

 

2014: 100 000 

Vurdering: Tiltaket motiverer ungdom til deltakelse og kommer inn under flere av satsingens innsatsområder og delmål. Blant 

annet vil prosjektet være med på å øke beboernes identitet og stolthet over å bo i bydelen (i følge intensjonsavtalen). Tiltaket 

legger også stor vekt på å styrke kompetansen til deltakerne ved at ungdommene lærer å bruke avansert filmutstyr.  BUSH fikk 

investeringsmidler i 2013 for å bygge opp mediesenteret, og søknaden om driftsmidler følger derfor investeringen. Filmen skal 

vise aktiviteter som foregår i satsingens periode og barn og unges engasjement. Dette vil være historiebærende i forhold til 

bydelen. Bydelsadministrasjonen anbefaler at det avsettes midler for å gjennomføre dokumentarfilmen «Ung kreativ 

skaperkraft». Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr 100 000  

13/14 

Barne- og 

ungdomssenteret på 

Holmlia (BUSH) 

Gi barn og foreldre en felles 

opplevelse og utjevner forskjeller 

ved at flere barn får 

ferieopplevelser. Gir gode natur- og 

NY 450 000 1: delmål 3,4 og 5 

2: delmål 1 og 3 

4: delmål 1 

2014: 0.- 

 

 

 



 

 

 
 

Ferietilbud for 

aleneforeldre og 

store barnefamilier 

med svak 

familieøkonomi  
 

sosiale erfaringer/opplevelser. 

Bygger nettverk og fellesskap. 
 

Vurdering: Tiltaket er positivt. Barn, unge og deres foreldre får felles ferieopplevelser, de opplever norsk natur og kultur. 

Tiltaket er positivt for dem som får delta og faller inn under flere av satsingens delmål.  I politisk møte mellom stat og 

kommune om føringer for Oslo Sør-satsingen 2014, ble det fremholdt følgende «Satsingen er ment som et løft i en periode og 

det er viktig å fase tiltakene ut over tid for ikke å få brå overganger. Stø kurs er viktig…». Bydelsadministrasjonen vil derfor 

være tilbakeholden med å anbefale støtte til slike store nye tiltak. 

Forslag til vedtak: Søknaden avslås 

14/14 

Mortensrud 

skolekorps 

 

Hurra for en 

inkluderende  

17. mai! 

Bedre skolekorps sikrer bedre  

17. mai-arrangementer og løfter 

lokalmiljøet. Tiltaket skal styrke 

rekruttering, ivareta nye og erfarne 

deltakere. Skal utvikles til å være 

en god bidragsyter under 

arrangementer/ festligheter m.m. i 

lokalmiljøet. 

NY 53 000 1: delmål 4 

2: delmål 3 
2014: 10 000 

 

 

 

 

 

Vurdering: Korps er en viktig del av bydelens kulturliv, og det er svært positivt at Mortensrud skolekorps rekrutterer flere 

medlemmer og videreutvikler sitt tilbud. Tiltaket kommer inn under satsingens innsatsområder og delmål, samt satsingens 

retningslinjer. Bydelsadministrasjonen anbefaler å avsette en mindre sum til dette formålet.  

Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr 10 000 

15/14 

Oslo Søndre Frikirke: 

 

Åpen julefeiring 

2014 

 

Mange trenger noen å ferie jul 

sammen med. De siste årene har 

Oslo Søndre Frikirke åpnet lokalene 

og laget fest for bydelens 

innbyggere på julaften. 

V 10 000 2: delmål 1 og 2 

4: delmål 1 

2013: 10 000 

2014: 0.- 

 

 

 

 

Vurdering: Tiltaket er viktig for mange som ikke har familie rundt seg.  Mange føler ensomhet rundt høytider, og i 2013 nådde 

tiltaket frem til mange som hadde behov for å feire jul sammen med andre. Tiltaket når likevel et begrenset antall beboere, noe 

som gir liten effekt sett i sammenheng med satsingens intensjon. Det anbefales derfor å finne andre støtteordninger til tiltaket. 

Forslag til vedtak: Søknaden avslås 

16/14 

Søndre Nordstrand 

Innvandrerforening 

  Møteplass med 

positive aktiviteter 

 

 

Møteplass for innbyggere på tvers 

av nasjonal/religiøs bakgrunn. 

Tilbyr aktiviteter, kurs og 

temakvelder, har som mål å styrke 

folks engasjement og deltakelse. I 

2013: SNI har arrangert trim for 

kvinner, kurs i engelsk, norsk og 

data i samarbeid med Norsk 

Folkehjelp. Hatt valgmøter. 

Ukentlige sendinger på flere språk 

fra egen radiostasjon, blant annet 

helseinformasjon i samarbeid med 

Oslo Universitetssykehus. 

Aktivitetene fortsetter i 2014. 

V 450 000 2: delmål 1 og 3 

3: delmål 2 

4: delmål 1 

 

2010: 100 000 

2011: 100 000 

2012: 100 000 

2013: 100 000 

2014: 130 000 

Vurdering: Satsingens hovedmål er å forsterke integrering og inkludering, noe dette tiltaket fremmer. Tiltaket tilfredsstiller 

også intensjonsavtalen som sier at satsingen skal styrke beboere og organisasjonenes deltakelse i utviklingen av prosjekter og 

tiltak. Tiltaket ivaretar også formålet som sier at jenter og kvinner skal gis muligheter til å delta i samfunnslivet. 

Innvandrerforeningen viser stort engasjement og vilje til å være en nyttig aktør i bydelen. Tiltakene utvikler seg stadig og blir 

stadig mer aktuelle og inkluderende. Innvandrerforeningen viser at de er en viktig aktør for å oppnå satsingens mål. SIN er også 

en framtidig aktør i bydelen og det anbefales at støtten økes noe for å bygge opp en varig kompetanse og tryggere drift.  

Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 130 000 

17/14 

Enhet Fritid BSN 

 

Sommerjobb for 

ungdom 

 

Tiltaket skal motvirke fattigdom og 

gi arbeidserfaring for unge mellom 

15 og 19 år. Deltakerne tjener egne 

penger, får erfaring, får 

dokumentasjon til CV, motiverer til 

utdanning. I 2013 fikk 97 

ungdommer jobb. 17 arbeidsgivere. 

V 1 500 000 1: delmål 4 og 5 

3: delmål 1 

 

2007: 1.mill 

2008. 850 000 

2009: 850 000 

2010: 850 000 

2011: 1. mill 

2012: 1. 4 mill 

2013: 1 250 mill 



 

 

 
 

Samarbeider med lokalt næringsliv 

og bydelens virksomheter. 

 

2014: 1 060 000 

Vurdering Sommerjobb for ungdom er et stort og viktig tiltak for å oppnå satsingens formål om å motvirke fattigdom og 

eksklusjon, blant annet gjennom tiltak for kvalifisering og inkludering i arbeidslivet for alle. Bydelsadministrasjonen ønsker at 

tiltaket fortsetter slik at flest mulig av bydelens ungdom kan få en jobberfaring som på sikt kan bidra positivt til deltakelse i 

ordinært arbeidsliv. Bydelsadministrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. Det er verdt å merke seg og at satsingen nærmer 

seg slutten og at politisk møte anbefaler å gradvis fase ut støtten til tiltakene for ikke å få en brå slutt når satsingen avslutter.  

Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 1 060 000 

18/14 

Barneverntjenestens 

ungdomsteam BSN 

 

Jentegruppe i 

Søndre Nordstrand 

Jenter etterlyser et fritidstilbud 

tilpasset deres behov. Tilbudet skal 

drives av miljøarbeidere med 

erfaring og kompetanse i arbeid 

med unge. Alder 12-16 år. 

Lavterskeltilbud, medvirkning, 

hobbyaktiviteter, matlaging, 

samtaler om «jenteting», kurs i 

tegning, dans, sminke o.l. Mål er å 

nå utsatte jenter, skape møteplass 

som motiverer til skole og videre 

utdanning, fremme mestring. 

N 60 000 1: delmål 4 og 5 

4: delmål 1 
2014: 0.- 

Vurdering: Tiltaket er positivt, særlig fordi det retter seg mot jenters deltakelse og faller inn under satsingens retningslinjer, 

formål og innsatsområder. Bydelsadministrasjonen mener at et slikt tiltak bør sees i sammenheng med tjenestens ordinære 

tilbud rettet mot denne målgruppen og bør koordineres med andre aktiviteter som foregår i bydelen. 

Forslag til vedtak: Søknaden avslås 

19/14 

Administrasjonen, 

BSN  

 

Forvaltning, drift og 

vedlikehold av 

investerings-

prosjekter og enkle 

tiltak på offentlige 

områder 

 

Imøtekommer behov for enkle tiltak 

på offentlige uteområder. 

Vedlikehold av skatepark, benker 

som utplasseres m.m. 

Byrådet sier: «Eventuelle 

driftsfølgevirkninger av 

investeringsprosjektene for 

kommunen, må dekkes av 

handlingsprogrammets driftsmidler 

…». Samarbeid med Motorsenteret, 

VIA og sommerjobbungdommer. 

 

V 150 000 2: delmål 3 

3: delmål 1 

4: delmål 1 

2011: 100 000 

2012: 0.- 

2013: 60 000 

2014: 60 000 

Vurdering: Gjennom Oslo Sør-satsingen blir stadig flere investeringer utplassert i det offentlige rom. For at disse ikke skal 

forringes kreves det til tider både vedlikehold og repprasjoner. Fra byrådet heter det også at satsingens driftsmidler skal følge 

investeringene. Bydelsadministrasjonen anser det som viktig at det avsettes midler til deler av formålet.  

Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr 60 000 

20/14 

Oslo Kirkkuyu 

kulturforening 

 

Svømmeopplæring 

for kvinner, barn og 

menn med 

flerkulturell 

bakgrunn 
 

Mange innvandrere har aldri lært å 

svømme. Svømming skaper 

sikkerhet/trygghet og gir bedre 

helse, det er stor interesse for slik 

læring. Tiltaket bidrar til å 

forebygge drukningsulykker og 

helseproblemer. Skaper aktivitet, 

mestring glede og engasjement. 

Tilbudet er åpent for alle med 

innvandrerbakgrunn som ikke har 

fått en slik opplæring i 

barndommen. 

N 25 000 2: delmål 1 

4: delmål 1 
2014: 20 000 

Vurdering: Det er et mål at flest mulig lærer seg å svømme og være fortrolige i vann. Mange innvandrere har aldri hatt 

mulighet til å lære seg å svømme. Dette går ofte i arv til barna. Forholdene ligger godt til rette i vår bydel for å benytte seg av 

strender langs sjøsiden og  badevann i marka. For å styrke opplevelsen av mestring av dette elementet, samt av helsemessige og 

forebyggende hensyn, anbefaler bydelsadministrasjonen at tiltaket støttes. 

Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr 20 000 

21/14 

Oslo Søndre Frikirke 

Drop Inn 

 

Lavterskeltilbud for innbyggere 

som mangler nettverk og har dårlig 

økonomi. Tilbys et måltid, 

språkopplæring og sosialt samvær. 

NY 

 

10 000 2:delmål 3 

4: delmål 1 
2014: 0.- 



 

 

 
 

Vurdering: Tiltaket foregår hver tirsdag, er sosialt og når en viktig gruppe. Satsingen går mot slutten og i følge føringer fra 

politisk møte anbefales det å «fade ut tiltak og holde stø kurs». Bydelsadministrasjonen anbefaler at det ikke igangsettes støtte 

til nye tiltak som er varige.  

Forslag til vedtak: Søknaden avslås 

22/14 

Oslo Søndre Jazz 

Club 

 

Drift av Oslo 

Søndre Jazz Club 

Klubben skal fremme interessen for 

jazz og rytmisk musikk ved å 

avholde konserter og arrangementer 

i Søndre Nordstrand, særlig på 

Holmlia. Målgruppen er 

musikkinteresserte ungdom og 

voksne. Jazzcafè avholdes siste 

lørdag i måneden og har blitt en 

møteplass for lokalbefolkningen. 

Ønsker å betale standard honorar til 

musikere, men har i tillegg mange 

lokale aktører som stiller opp gratis. 

Stilte opp under Lysvandring 2013. 

NY 75 000 2: delmål 3 2014: 0.- 

Vurdering: Det er positivt at det er igangsatt et tiltak og en møteplass for et voksent publikum. Satsingens hovedmålgruppe er 

derimot barn, unge og deres foreldre med et formål om å styrke skoleresultater, kompetanse til arbeidsliv og folkehelse. Tiltaket 

retter seg lite mot denne gruppen. Bydelsadministrasjonen merker seg at en stor andel av budsjettet går til drift, noe som bør 

være en forutsetning for jazzklubbens ordinære drift.   

Forslag til vedtak: Søknaden avslås.  

23/14 

Holmliaskolenes 

musikkorps 

 

Styrket opplæring 

og integrering i 

Holmliaskolenes 

musikkorps 

Musikkopplæring for barn og unge 

i bydelen. For å styrke økt 

integrering av barn, unge med aktiv 

deltakelse fra deres familier. Å 

spille et instrument på relativt høyt 

nivå styrker mestringsfølelsen, og 

skaper trygghet. Viktig del av 

bydelens kulturliv. Mye 

dugnadsarbeid. For mange er det 

viktig med voksenkontakten og 

tilbakemeldinger man får i korpset. 

Nye medlemmer krever flere 

instrumenter og mer opplæring. 

NY 75 000 1: delmål 4 

2: delmål 1 
2014: 10 000 

Vurdering: Korps er en viktig del av bydelens kulturliv, og det er svært positivt at Holmliaskolenes musikkorps evner å få med 

flere unge, særlig med minoritetsgrunn. Tiltaket kommer inn under satsingens innsatsområder og delmål, samt satsingens 

retningslinjer. Bydelsadministrasjonen anbefaler å avsette en mindre sum for å styrke opplæring av korpsmedlemmene. Forslag 

til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 10 000 

24/14 

Sloreåsen borettslag  

 

Lysløype ved 

Hallager 

Idrettspark 

 

Ruste opp eksisterende lysløype til 

en funksjonell langrenns lysløype. 

Det eksisterer i dag en løype som 

ikke er vedlikeholdt. Trenger å 

kutte ned og rydde bort trær, 

reparere armaturer, kjøre opp løype 

osv. Binder sammen Sloreåsen 

slalåmbakke og Hallager 

Idrettspark. Forslaget er lagt fram 

for Bymiljøetaten. 

NY 250 000 2: delmål 3 

4: delmål 1 
2014: 50 000 

Vurdering: Lysløypa er eksisterende, men ikke vedlikeholdt. Det er positivt at beboere på dugnad vil sette i stand lysløypa til 

allment bruk. Tiltaket faller inn under satsingens formål om å styrke folkehelse. Tiltaket faller inn under satsingens 

retningslinjer. Arbeidet med lysløypa må skje i tett samarbeid med bymiljøetaten. Bydelsadministrasjonen foreslår at tiltaket 

henter inn ressurser til støtte i arbeidet fra annet hold, f.eks ved samarbeid med Motorsenteret, VIA/NAV, og bydelens 

sommerjobbprosjekt, og anbefaler at det avsettes et mindre beløp til gjennomføringen. 

Forslag til vedtak: Søknaden støttes med kr. 50 000.  

25/14 

Oslo Kirkkuyu 

Kulturforening 

 

Tyrkisk folkedans/ 

tradisjonell og 

moderne 

Tiltaket er rettet mot barn og 

ungdom som vil lære tyrkisk dans, 

samt for å gi et aktivitetstilbud i en 

stillesittende hverdag. Mange er i 

lite aktivitet med mye 

data/tv/lekser. Også et tilbud hvor 

man kan gjøre positive ting 

sammen med voksne. Vil bruke 

NY 15 000 1: delmål 4 og 5 

2: delmål 1 

4: delmål 1 

2014: 0.- 



 

 

 
 

klubbhuset til Holmlia sportsklubb 

som treningssted. Dansegruppen 

viste seg frem under Lysvandring 

2013. 

Vurdering: Det er positivt at foreldre tar initiativ til å iverksette aktiviteter for barn og unge. Foreldredeltakelse kommer inn 

under satsingens formål og innsatsområder. Bydelsadministrasjonen mener likevel at tiltaket ikke når frem til mange nok 

innbyggere til at tiltaket bør støttes av satsingen. Det finnes mange ungdomstiltak i bydelen som kan fange opp inaktive 

ungdommer. Å lære tyrkisk dans er positivt, men bydelsadministrasjonen vurderer at det er andre tilskuddsordninger som 

imøtekommer dette tiltaket.  

Forslag til vedtak: Søknaden avslås. 

26/14 

Oslo Kirkkuyu 

Forening 

Førstehjelpskurs 

Målet er å vise innbyggere hvor 

viktig det er med førstehjelp, både 

hjemme, på jobb og i fritiden. Det 

gir en trygghet som flere trenger. 

NY 10 000 4: delmål 1 2014: 0.- 

Vurdering: Det er positivt at en lokal forening ønsker å tilby førstehjelp til sine medlemmer. Tiltaket retter seg mot en 

begrenset målgruppe og (organisasjonens medlemmer), og når frem til få personer, noe som gir lite effekt sett i sammenheng 

med satsingens intensjon 

Forslag til vedtak: Søknaden avslås  

27/14 

Oslo Kirkkuyu 

Forening 

 

Treningstilbud for 

barn og voksne med 

innvandrer-

bakgrunn 

Tilbud om fotball og volleyball, vil 

særlig ha med flere jenter og 

kvinner. Mange jenter/kvinner er 

passive i hverdagen og foreningen 

vil gi et tilbud som skaper aktivitet. 

Har eksistert på Holmlia i 4-5 år, 

men trenger midler for videre 

gjennomføring av tiltaket. 

NY 30 000 4: delmål 1 2014: 0.- 

Vurdering: Det er svært positivt at det skapes møteplasser og aktiviteter for jenter og kvinner. Tiltaket faller inn under 

satsingens innsatsområder og retningslinjer. Bydelsadministrasjonen har anbefalt å støtte trim for innvandrerkvinner på 

Bjørndal Aktivitetshus og et lignende tiltak på Åsbråten (BUSH). Det foreslås at Oslo Kirkkuyuforening tar kontakt med disse 

slik at midlene ikke spres til for mange tiltak rettet mot samme målgruppe.  

Forslag til vedtak: Søknaden avslås.  

 

          28/14 

Nizo Demirez (trener 

for HSK juniorlag): 

 

Treningsleir for 

juniorgutta HSK 

 

Juniorlaget til HSK har vunnet 

1.divisjon i sin årsklasse, og har 

nådd målet om «Interkrets». 

Guttene har jobbet hardt og har 

behov for en treningsleir som 

styrker identitet og som gjør dem 

bedre som lag og som spillere. 

Mange av spillerne har svært dårlig 

økonomi og trener forteller at 

enkelte spillere teiper sammen sko 

før kamper. De er avhengige av 

eksterne midler for å overleve som 

lag. 

NY 45 000 1: delmål 5 

2: delmål 3 

4: delmål 1 

2014: 20 000 

Vurdering: Juniorlaget til HSK har opparbeidet seg en rollemodellstatus som er positivt for barn og unge i bydelen. 

Bydelsadministrasjonen ser at laget har kjempet på flere områder, blant annet vises det til lite ressurser/penger blant spillerne, 

noe som fører til dårlig utstyr og begrensa muligheter. Tiltaket er viktig for å hindre frafall fra idretten blant ungdom. Tiltaket 

faller inn under intensjonsavtales formål om å fremmer lokalmiljøets stolthet og identitet, samt føringene fra politisk møte 

mellom stat og kommune for Oslo Sør-satsingen 2014: «Bydel Søndre Nordstrand er en av bydelene som er ekstra utsatt hva 

gjelder fattigdom». Politisk møte anbefales også å legge stor vekt på folkehelsetiltak. Satsingen går mot slutten, men 

bydelsadministrasjonen finner i dette tilfellet gode grunner for å avsette en mindre sum til å støtte laget. Det presiseres at 

midlene ikke kan brukes til å reise utenlands. 

Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr 20 000 

29/14 

Crimefight football 

 

Drift av Crimefight 

 

 Crimefight er et tiltak igangsatt av 

beboere og gjennomføres på 

frivillig basis. Hver helg hele året 

åpnes Klemetsrudhallen på kvelden 

for å trekke ungdom inn fra gatene. 

Fotballkamper, trampoline, 

volleyball m.m. Stort oppmøte av 

ungdom og stor andel frivillighet. 

V 95 000 1: delmål 4, 5 

2: delmål 3 

4: delmål 1 

2011: 100 000 

2012: 100 000 

2013: 100 000 

 2014: 90 000 



 

 

 
 

Målet er et trygt nærmiljø. Ungdom 

skal trives i nærmiljøet, ta ansvar 

og lære viktigheten av dugnad og 

felleskap. 

Vurdering: Det er svært positivt at beboere påtar seg å imøtekomme slike utfordringer og jobbe for å bedre fritiden og 

oppveksten til lokalmiljøets ungdom Tiltaket faller inn under satsingens formål og handlingsprogrammets innsatsområder. 

”Befolkningen, herunder barn og unge og lokale organisasjoner, skal i størst mulig grad mobiliseres til å delta i utviklingen og 

gjennomføringen av prosjekter og tiltak». Beboere har tatt initiativ til tiltaket på bakgrunn av uro i ungdomsmiljøet og det er 

prisverdig. Det er stor frivillig innsats og effekten av støtten til tiltaket er stor. Bydelsadministrasjonen anbefaler at tiltaket 

prioriteres. Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 90 000 

30/14 

Crimefight football 

 

Etableringa av 

Crimefight  

guttefotballag 

Fotball for de som har sluttet å 

spille i klubbene når treningen blir 

for seriøs eller de ikke har råd. De 

som vil spille for å ha det gøy og 

bygge vennskap. Skal starte 

guttelag og håper på å få til et 

jentelag i løpet av året. 

NY 61 700 1: delmål 4, 5 

2: delmål 3 

4: delmål 1 

2014: 0.- 

Vurdering: Det er svært positivt at beboere påtar seg å imøtekomme slike utfordringer og jobbe for å bedre fritiden og 

oppveksten til lokalmiljøets ungdom. Bydelen mener likevel at de etablerte idrettsforeningene må utfordres på å ivareta bredde 

og holde på medlemmene sine i samarbeid med særkretsene. Det er svært uheldig at ungdom dropper ut fra idretten fordi den er 

for krevende og for dyr. Det bør skapes rom for at alle kan trene. Satsingen går mot slutten og i følge føringer fra politisk møte 

anbefales det å «fade ut tiltak og holde stø kurs». Bydelsadministrasjonen anbefaler at det ikke igangsettes støtte til nye tiltak 

som er varige. Forslag til vedtak: Søknaden avslås 

31/14 

Helga D. Storbekken 

(billedkunstner) 

 

Kunstprosjekt på 

Hallagerbakken 

skole. 

I samarbeid med elever på 5.trinn 

skal kunstneren produsere objekter 

til utsmykking av nytt inngangsparti 

på skolen 

NY 30 000 1: delmål 4 

2: delmål 3 
2014: 0.- 

Vurdering: Det er positivt at det igangsettes tiltak hvor elever får utfolde seg kunstnerisk og at resultatet blir varig. Dette 

skaper deltakelse og stolthet.  Det søkes om en engangssum, men tiltaket anses ikke som et levekårsløft og 

bydelsadministrasjonen anbefaler at det søkes om midler fra andre støtteordninger til tiltaket. 

Forslag til vedtak: Søknaden avslås 

32/14 

Holmlia løvinner 

(HSK) 

 

Fotballskole for 

jenter i Spania 

Tiltaket skal styrke jenters (8-10 år) 

deltakelse i fotballen. Løvinnene 

kommer fra alle skolene på 

Holmlia, 50 % har 

innvandrerbakgrunn. Mye 

frivillighet og dugnadsarbeid fra 

foreldre. De ønsker å delta på 

fotballskole i Spania for å styrke 

samholdet. 

NY 130 000 1: delmål 4 

4: delmål 1 
2014: 0.- 

Vurdering: Jentefotball er positivt og imøtekommer flere av satsingens innsatsområder og delmål. Intensjonen bak satsingen 

sier blant annet at jenters deltakelse skal styrkes. Tiltaket faller dessverre ikke inn under satsingens retningslinjer av 

13.09.2012, punkt 3: «Det prioriteres ikke… støtte til utenlandsreiser/studiereiser».  

Forslag til vedtak: Søknaden avslås.  

33/14 

Anh Tu Phan 

kunstner 

 

Barnas tegnedag 

2014 

Barn fra 5 til 13 år inviteres en 

lørdag i måneden til Galleri 

Orienten i Prinsdal for å skape og 

oppleve kultur. Tegning/maling 

med utstilling i juni. Målet er  

«Sammen for et godt miljø for 

barn» og delmålene er: 

kunstopplevelse/ tegne- og 

maleøvelser/ afrikansk dans til 

trommer/ solidaritet med barn i 

andre land/ møteplass for foreldre. 

NY 65 500 1: delmål 4 

2: delmål 3 
2014: 0.- 

Vurdering: Det er positivt at det igangsettes kulturaktiviteter for barn og unge i bydelen. Bydelen vil derimot være 

tilbakeholden med å støtte nye prosjekter. I politisk møte mellom stat og kommune om føringer for Oslo Sør-satsingen 2014, 

ble det fremholdt følgende «Satsingen er ment som et løft i en periode og det er viktig å fase tiltakene ut over tid for ikke å få 

brå overganger. Stø kurs er viktig…». Satsingen går mot slutten og bydelen ønsker å være tilbakeholden med å igangsette nye 



 

 

 
 

tiltak.   

Forslag til vedtak: Søknaden avslås   

34/14 

Holmlia 

parsellforening 

 

Miljø og 

trivselsforbedring. 

Skal fortsette med å utvikle 

området positivt og mer attraktivt, 

noe som stimulerer medlemmer og 

er til glede for lokalmiljøet. Har fått 

støtte tidligere til deler av nytt 

gjerde, nå må resten oppgraderes. 

Ber også om støtte til ny grus på 

gangveien som brukes av 

lokalbefolkningen, særlig av barn 

og ungdom. 

V 185 000 2: delmål 3 

4: delmål 1 

2013: 20 000 

2014: 20 000 

Vurdering: Parsellforeningen er et svært vellykket integreringsprosjekt og faller inn under hovedmålet og flere av 

handlingsprogrammets innsatsområder. En velholdt parsellhage styrker nærmiljøet. Tiltaket har fått støtte til noe av 

oppgraderingen. Bydelsadministrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres, men med en mindre sum enn hva det søkes om.  

Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr.20 000 

35/14 

Stiftelsen Holmlia 

nærmiljø: 

 

Vårt Nærmiljø 

Ungdom får opplæring i ledelse, 

service og kommunikasjon og 

arbeidsmiljølov. Ryddeoppgaver i 

sommer sammen med Rusken og 

bydelens sommerjobbtiltak. Skal 

rydde bydelens gangveier og 

friområder. 

V 180 000 1: delmål 4 og 5 

2: delmål 3 

3: delmål 1 

2011: 100 000 

2012: 100 000 

 2013: 70 000 

 2014: 40 000 

Vurdering: Tiltaket har foregått over flere år og er i samarbeid med bydelens prosjekt «Sommerjobb for ungdom». Dette faller 

inn under satsingens intensjon og innsatsområder. Bydelsadministrasjonen merker seg at en stor andel av budsjettet i søknaden 

går til administrasjonsutgifter. Det er flere aktører i bydelen som er samarbeidspartene og arbeidsgivere i «Sommerjobb for 

ungdom». Ansvar for koordinering og oppfølging av prosjektet er Enhet Fritid. Bydelsadministrasjonen anbefaler at det avsettes 

en mindre sum for å følge opp deltakerne i sommerjobbprosjektet. Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 40 000 

36/14 

Bjørndal barne- og 

ungdomsteater 

 

Drift av teateret 

 

Foreldredrevet teater med 22 

skuespillere i alderen 8 til 15 år. 

Samlingsplass for Bjørndals 

innbyggere. Samarbeid mellom 

skoler og korps, stor grad av 

frivillighet. 

V 30 000 1: delmål 4 

2: delmål 1 

2013: 20 000 

2014: 20 000 

Vurdering: Det meldes om få tilbud for barn og unge på Bjørndal. Det er derfor ønskelig å støtte opp om tiltak for målgruppen 

i dette området.  Barne- og ungdomsteateret er et positivt alternativ som fremmer stor foreldremedvirkning. 

Bydelsadministrasjonens anbefaler at tiltaket prioriteres. Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 20 000 

37/14 

Aktivitetsskolen 

Klemetsrud 

Innendørs og 

utendørs aktiviteter 
 

Gjøre barn kjent med ulike 

aktiviteter, gi følelse av mestring. 

Lære barn å stå på ski, dans, teater. 

Innkjøp av utstyr og transport til 

Leirskallen. 

NY 50 000 1: delmål 4 

4: delmål 1 
2014: 0.- 

Vurdering: Det er positivt at barn er i bevegelse og at AKS-Klemetsrud ønsker å bruke nærliggende anlegg og områder for å 

aktivisere barna. Bydelsadministrasjonen anser dette som en del av tilbudet AKS skal gi sine brukere. Skiutstyr kan lånes i 

bydelens utlånssentraler, samt Frigo. Det anbefales videre å finne samarbeidspartnere og ressurser i bydelen som kan bistå med 

aktiviteter for AKS-brukerne.  Forslag til vedtak: Søknaden avslås  

38/14 

Foreningen Bjørndal 

frivilligsentral 

Bjørndal 

sommerfestival 

Årlig beboerfestival, en møteplass 

for Bjørndals befolkning. 

Synliggjør mangfoldet. Idrett, 

kreativt hobbyverksted, leker, 

utstilling og boder. 

V 150 000 1: delmål 4 

2: delmål 1 

2008: 50 000 

2009: 100 000 

2010: 80 000 

2011: 100 000 

2012: 150 000 

2013: 110 000 

2014: 110 000 

Vurdering: Sommerfestivalen har blitt en tradisjon som samler lokalmiljøet og styrker felleskap og frivillighet. I henhold til 

intensjonsavtalen styrker festivalen beboerne i Søndre Nordstrand sin identitet og stolthet over å bo i bydelen.  Tiltaket 

tilfredsstiller også ønsket om styrke beboere og organisasjoner deltakelse i utviklingen av prosjekter og tiltak. 

Bydelsadministrasjonen ser det som ønskelig å støtte familiearrangementet som foregår på dagtid under festivalen, da dette i 

størst mulig grad når frem til barn og unge. Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 110 000.  

39/14 

Foreningen Bjørndal 

frivilligsentral 

Aktiviteter og møteplass, bygger 

opp nettverk med lokale 

organisasjoner og ressurser. Mål 

V 300 000 1: delmål 4 

2: delmål 1 og 3 

4: delmål 1 

2009: 100 000 

2010: 100 000 

2011: 200 000 



 

 

 
 

Drift av Bjørndal 

Frivilligsentral 

om å forbedre 

informasjonsstrukturen på Bjørndal. 

2012: 200 000 

2013: 200 000 

  2014: 0 

Vurdering: Tiltaket er et knutepunkt på Bjørndal hvor engasjement og frivillighet møtes. I satsingens formål heter det at 

befolkningen skal mobiliseres til samarbeid om stedsutvikling og styrking av lokalsamfunnet og å løse bomiljøutfordringer. I 

budsjett for Bydel Søndre Nordstrand 2014.  vedtatt 19.12. 2013, står det: «Driftstilskudd til Bjørndal frivillighetssentral 

fastsettes til kr 300 000…»  Bydelsadministrasjonen anser behovet for driftsmidler som dekket gjennom ordinært budsjett.  

Forslag til vedtak: Søknaden avslås 

40/14 

Foreningen Bjørndal 

Frivilligsentral: 

Bjørndal 

juniorklubb- en 

foreldredrevet 

møteplass for barn 

og unge 

To grupper: minigruppen (1-3 trinn) 

og maxigruppe (4-7 trinn). Åpent 1 

kveld i måneden. Foreldre er 

ansvarlige/vakter. 

 

V 150 000 1: delmål  og 4 

2: delmål 1 og 3 

2012: 150 000 

2013: 120 000 

2014: 100 000 

Vurdering: Tiltaket startet med midler fra satsingen i 2012 og har kommet godt i gang. Bydelsadministrasjonen merker seg at 

tilbudet er vellykket og at tiltaket gjennomføres med stor foreldredeltakelse. Bydelsadministrasjonen merker seg at andre tilbud 

til samme målgruppe har startet i samme lokale (Bjørndal tweens), og anbefaler at tiltaket støttes, men med en mindre beløp enn 

søknadssummen.  Forslag til vedtak: Søknaden støttes med kr. 100 000 

41/14 

Oslo Røde Kors  

Drift av Mortensrud 

Røde Kors 

ressurssenter 

Målgruppen er unge mellom 13 og 

25 år. Skal forebygge og skape et 

aktivt og trygt nærmiljø. Styrker 

frivilligheten og deltakelsen, stort 

fokus på jenter. 

V 200 000 1: delmål 4 og 5 

2: delmål 3 

3: delmål 1 

4: delmål 1  

2009: 200 00 

2010: 200 00 

2011: 190 00 

2012: 200 000 

2013: 200 000 

2014: 170 000 

Vurdering: Tiltaket retter seg mot samtlige innsatsområder og styrker ungdoms deltakelse og medvirkning. Et vellykket og 

positivt tiltak som styrker miljøet på Mortensrud. Satsingen går mot slutten og det er naturlig med en gradvis nedtrapping av 

støtten til tiltakene. Bydelsadministrasjonen anbefaler at tiltaket støttes, men med en lavere sum enn tidligere år.  

Forslag til vedtak: Søknaden støttes med kr. 170 000 

42/14 

Assefa Faris (KIL) 

Foreldres deltakelse 

i idretten 

Skal involvere flere foreldre i 

barnas idrettshverdag, dugnader, 

treninger, foreldremøter m.m. Med 

foreldreengasjement vil språkbruk 

og oppførsel endres på banen. 

V 40 000 1: delmål 3, 4 og 

5 

4: delmål 1 

2014: 0.- 

Vurdering: Tiltaket har mottatt støtte tidligere og viser gode resultater. Bydelsadministrasjonens vurdering er at det finnes 

andre tilskuddsordninger som imøtekommer de utfordringene som ønskes løst.  

Forslag til vedtak: Søknaden avslås 

43/14 

Hauketo-Prinsdal og 

Holmlia menigheter 

Dagfestivalen 

Reloaded 

For ungdom i bydelen, show, 

seminarer og måltider. Målgruppen 

er unge mellom 13-19 år og skal 

foregå i Hauketo-Prinsdal kirke. 

NY 20 000 1: delmål 4 

2: delmål 1 
2014: 0.- 

Vurdering: Tiltaket er et dagsseminar og er på siden av formålet med satsingen som skal styrke levekårene i Søndre 

Nordstrand. Bydelsadministrasjonens vurdering er at det finnes andre tilskuddsordninger som imøtekommer dette 

arrangementet.  

Forslag til vedtak: Søknaden avslås 

44/14 

Hauketo og Prinsdal 

sokn 

Hauketo og Prinsdal 

avisen, Kongeveien 

Lokalt blad som formidler hva som 

skjer i området, tar opp aktuelle 

saker, lokal historie m.m. 

NY 30 000 1: delmål 1 og 2 2014:10 000 

Vurdering: Det er positivt at det har blitt tatt initiativ til et tiltak som styrker identiteten i dette området. Hauketo-Prinsdal 

trenger et organ for å styrke fellesskap og samarbeidet i området. Bydelsadministrasjonen anbefaler at det avsettes en liten sum 

til tiltaket.    

Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr 10 000 

45/14 

Råd for integrering 

og mangfold (RIM) 

Informasjonsmateri

ell om rådet og 

gjennomføre 

Rådet trenger midler for å 

gjennomføre aktiviteter ut mot 

innbyggerne (møter/seminarer), og 

penger til å utarbeide 

informasjonsmateriell om rådets 

rolle slik at de kan bli brukt av 

NY 50 000 2: delmål 2 

3: delmål 2 
2014: 10 000 



 

 

 
 

aktiviteter ut mot 

beboere 

innbyggerne. 

Vurdering: Råd for integrering og mangfold er nystartet og ønsker å bygge opp aktiviteter ut mot bydelens innbyggere. Dette 

ligger innenfor satsingens intensjon om integrering og inkludering, deltakelse og medvirkning. Noen av tiltakene, som 

beboermøter, informasjonsmateriell m.m vil koste penger, noe rådet ikke har tilgang til. Det anbefales at det avsettes en mindre 

sum for at rådet kan igangsette tiltak ut mot befolkningen  

Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 10 000 

46/14 

Forebyggende enhet,  

Familiesenteret, 

BSN: 

Babymassasje, 

utdanning av to 

instruktører 

Ønsker å ha babymassasje som fast 

tilbud på Familiesenteret og søker 

penger til å utdanne ansatte ved 

senteret, samt å kjøpe inn utstyr slik 

at kurs kan avholdes i 

Familiesenterets lokaler.  

NY 18 200 1: delmål 5 

4: delmål 1 
2014: 0.- 

Vurdering: Babymassasje er en positivt og virkningsfullt metode. Satsingen går mot slutten og tiltaket vurderes å være på 

siden av satsingens intensjon om å styrke varige levekår for bydelens mest utsatte. Etter bydelsadministrasjonens vurdering må 

Familiesenteret finne andre tilskuddsordninger for å få gjennomført dette kurset. 

Forslag til vedtak: Søknaden avslås 

47/14 

Forebyggende enhet, 

Familiesenteret, 

BSN: 

Framtidsdialogen- 

et samtaleverktøy  

Mål om å utdanne 20 samtaleledere 

fra ulike tjenesteområder i bydelen. 

Tilbudet skal være spesielt rettet 

mot familier som strever og har en 

sak gående hvor flere instanser er 

involvert. 

NY 256 200 1: delmål 3 

4: delmål 1 
2014: 0.- 

Vurdering: Det er positivt at Familiesenteret ønsker å utarbeide gode samtaleverktøy og utvikle URO-metoden. Satsingen er 

ment som et løft i en periode og det er viktig å fase tiltakene ut over tid for ikke å få brå overganger. Stø kurs er viktig…». 

Satsingen går mot slutten og bydelen ønsker å være tilbakeholden med å igangsette nye tiltak.   

Forslag til vedtak: Søknaden avslås 

48/14 

Lofsrud barnehage, 

BSN 

Afrikansk musikk, 

dans og teater inn i 

barnehagen 

Barn med afrikansk bakgrunn 

opplever å få negative kommentarer 

fra andre barn om hudfarge, blir 

utestengt fra lek etc. Ønsker å få inn 

afrikans kultur/musikk i barnehagen 

og vise frem gode rollemodeller. 

NY 9 000 1: delmål 5 

2: delmål 3 
2014: 0.- 

Vurdering: Det er svært viktig at barnehagen griper tak i utordringer som utestengning og negativ adferd. Forestillingene som 

barnehagen ønsker å sette opp når frem til få personer, noe som gir lite effekt sett i sammenheng med satsingens intensjon. 

Enhet barnehager bør finnes andre tilskuddsordninger som kan støtte slike tiltak.  

Forslag til vedtak: Søknaden avslås 

49/14 

Klemetsrud IL- 

fotball 

Leie av hall i 

vintersesongen 

Avholde treninger for ungdom 

innendørs i perioden november-

mars grunnet mangel på støtte til 

vinterdrift av fotballbanen. Viktig 

for ungdommen at treningen 

fortsetter uten avbrudd også om 

vinteren. 

NY 150 000 1:delmål 4 og 5 

4:  delmål 1 
2014: 0.- 

Vurdering: Det er beklagelig at det ikke er gode nok treningsmuligheter i vinterhalvåret for fotball på Klemetsrud og at dette 

har blitt et vedvarende problem. I politisk møte mellom stat og kommune om føringer for Oslo Sør-satsingen 2014, ble det 

fremholdt følgende «Satsingen er ment som et løft i en periode og det er viktig å fase tiltakene ut over tid for ikke å få brå 

overganger. Stø kurs er viktig…». Satsingen går mot slutten og bydelen ønsker å være tilbakeholden med å igangsette nye 

tiltak. Forslag til vedtak: Søknaden avslås   

50/14 

Administrasjonen; 

Enhet Fritid 

og Oslo sør-

satsingen, BSN:  

 

Lysvandring/ 

lysfest  2014 

Vandring rundt 

Hvervenbukta/Ljanskollen for å 

vise frem bydelens mange lyspunkt 

og ressurser.  For å skape 

samhold/engasjement /er med å 

styrke folkehelsen og 

bydelsidentiteten. Konsert med 

unge, lokale aktører før vandringen, 

minneverdige opplevelser i 

Hvervenbukta etter vandringen. 

Leie av scene/ honorarer/kjøp av 

utstyr/lykter m.m. 

NY 50 000 2: delmål 1 og 3 

4: delmål 1 
2014: 30 000 



 

 

 
 

Vurdering: Lysvandring har blitt en tradisjon for å vise frem bydelens mangfoldige kultur og frivillighetsliv i kommunens 

OXLO-uke.  Det er en møteplass og en opplevelsestur for bydelens innbyggere. Dette faller inn under satsingens målsetting om 

å skape en felles identitet og stolthet over å bo i bydelen, samt at organisasjoner og beboere skal delta i gjennomføring av 

prosjekter og tiltak. Bydelsadministrasjonen anbefaler at tiltaket støttes med en mindre sum enn søknadssummen og anbefaler 

videre å finne andre støtteordninger for gjennomføring av årets vandring. 

Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 30 000 

51/14 

Deichmanske 

bibliotek avd. 

Holmlia 

 

nyeLESEFRØ 

 

Skal styrke språkopplæringen i 

bydelen. Består av 

litteraturformidling til barn i 

barnehagene, kompetanseheving av 

ansatte, informasjon og opplæring 

av foreldre. Bevisstgjøring og 

engasjement. I løpet av året skal de 

siste b.hagene sertifiseres. 26 

barnehager i bydelen vil da være 

nyeLesefrø-barnehager. Samarbeid 

med Enhet barnehager. 

V 550 000 1: delmål 1 2009: 200 000 

2010: 170 000 

2011: 0 

2012: 600 000 

(2009-2012: delt 

med Enhet 

barnehager) 

2013: 335 000 

2014: 200 000 

Vurdering: nyeLesefrø er et stort og vellykket tiltak i samarbeid mellom bydelens barnehageenhet og vårt lokale bibliotek. Det 

er utarbeidet metoder og alle bydelens barnehager er sertifisert som lesefrøbarnehager.  Dette skaper leseglede og er til stor 

hjelp for skolestartere. nyeLesefrø avsluttes i juni, men biblioteket søker om midler for å videreføre arbeidet opp mot 

barnehagene.  Det anbefales derfor at tiltaket støttes, men med en mindre sum enn søknadssummen. Forslag til vedtak: 

Tiltaket støttes med kr. 200 000 

52/14 

Enhet barnehager, 

BSN 

 

Utvikling av 

nyeLESEFRØ- Ord 

som gror 

Skal ferdigstille prosjektet nye 

Lesefrø. Mål om at dette skal gå inn 

som et hovedsatsingsområde i 

barnehagenes språkarbeid. Innkjøp 

av litteratur, lage presentasjonsfilm 

om prosjektet, sluttrapport og 

forberedelse til evaluering. 

Samarbeid med Deichmanske 

bibliotek, avd. Holmlia.  

V 650 000 1: delmål 1 2009-2011: 

(se 51/14) 

2013: 250 000 

2014: 200 000 

Vurdering: nyeLesefrø er et stort og vellykket tiltak i samarbeid mellom bydelens barnehageenhet og vårt lokale bibliotek. Det 

er utarbeidet metoder og alle bydelens barnehager er sertifisert som lesefrøbarnehager.  Dette skaper leseglede og er til stor 

hjelp for skolestartere. nyeLesefrø avsluttes i juni og det søkes som midler til sluttrapportering, informasjonsfilm om tiltaket 

som kan brukes som profilering av barnehagene og innkjøp av barnelitteratur.  Det anbefales at tiltaket støttes, men med en 

mindre sum enn søknadssummen. Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 200 000 

53/14 

Seterbråten skole 

 

Trivselsprogram for 

elever på 

Seterbråten skole 

 

Trivselsprogrammet ledes av 

trivselsleder som skal lede lek 

sammen med trivselsagenter. Deltar 

på kurs for å lære å gi vennlige, 

inkluderende og respektfulle 

tilbakemeldinger. Skal sørge for at 

ingen elever på Seterbråten går 

alene i friminuttene. Yngre barn 

skal føle seg tryggere. 

NY 20 000 1: delmål 4 og 5 2014: 0.- 

Vurdering: Mange skoler har god erfaring med trivselsprogram, det er positivt at også Seterbråten skole vil igangsette dette for 

sine elever. Tiltaket når skolens elever og vil sikkert også påvirke nærmiljøet. Med tanke på aktiviteter/leker, minner 

bydelsadministrasjonen om at det gjennom Oslo Sør-satsingen er bevilget et betydelig beløp for å oppgradere skolegårdene, 

også på Seterbråten. Bydelsadministrasjonen anbefaler at andre støtteordninger søkes til tiltaket. Forslag til vedtak: Søknaden 

avslås.  

54/14 

Bjørndal 

Idrettsforening 

Drift av 

Utlånssentral på 

Bjørndal 

 

Ungdom ansettes i fire måneder for 

å holde Utlånssentralen åpen. 

Holder utstyr vedlike. Klubben 

vedlikeholder skøyteis og preparer 

skiløyper i tilknytting til 

idrettsparken. 

V 74 956 4: delmål 1 2013: 25 000 

2014: 30 000 

Vurdering:  Gratis utlån av sportsutstyr er et verktøy for å motvirke fattigdom og eksklusjon. På den måten får alle barn og 

unge i bydelen mulighet til å delta i ski - og skøyteaktiviteter, uavhengig av foreldres økonomi. Det er en fordel at ungdom 

ansettes for å drifte sentralen. I tillegg til mer forutsigbarhet for brukerne, gir dette viktig arbeidstrening for ungdommene. 

Bydelsadministrasjonen anbefaler å gi støtte til drift av utlånssentralen.  

Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 30 000 



 

 

 
 

55/14 

Bjørndal 

Idrettsforening 

Bordtennis 365 

dager i året, 24 

timer i døgnet for 

alle 

 

Lavterskeltilbud for alle 

aldersgrupper, klubb for barn og 

ungdom. Mange utebord er plassert, 

men klubben tilbyr kurs og 

opplæring, deltakelse i 

konkurranser og turneringer. 

Fremmer folkehelsen. 

V 58 000 1: delmål 4 og 5 

2: delmål 1 

4: delmål 1 

2011: 64 000 

2012: 50 000 

2013: 30 000  

2014: 50 000 

Vurdering: Bydelen har fått 25 bordtennisbord i gave fra Norsk bordtennisforbud og Sparebankstiftelsen. Bordene er utplassert 

i hele bydelen. Dette har økt interessen for bordtennis som en lavterskelsport som alle kan delta i. Bordtennisskolen og 

bordtennisklubben på Bjørndal er et etablert og populært tiltak som bydelsadministrasjon støtter. Tiltaket er inkluderende og 

drives med stor dugnadsinnsats. Bydelsadministrasjonen anbefaler at tiltaket støttes.  

Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 50 000 

56/14 

Bjørndal 

Idrettsforening 

Vinterglede/ Gratis 

skikurs for barn og 

unge 

Etter skoletid, kl. 14.30-17.00. 

Trenger penger til instruktører, 

oppkjøring av løyper, utstyr m.m. 

NY 61 400 2: delmål 1 

4: delmål 1 
2014: 0.- 

 

Vurdering: Tiltaket er positivt for Bjørndals barn og unge og er et helsefremmende tiltak. Bydelsadministrasjonen minner om 

at det er gitt betydelige midler til formålet «fremme aktivitet for barn og unge, oppvekst, deltakelse og medvirkning» i Bjørndal 

Idrettsforening, som for eksempel, snøkanon og K8-bakke. I politisk møte mellom stat og kommune om føringer for Oslo Sør-

satsingen 2014, ble det fremholdt følgende «Satsingen er ment som et løft i en periode og det er viktig å fase tiltakene ut over 

tid for ikke å få brå overganger. Stø kurs er viktig…». Satsingen går mot slutten og bydelen ønsker å være tilbakeholden med å 

igangsette nye tiltak.   

Forslag til vedtak: Søknaden avslås   

57/14 

Hauketo 

Idrettsforening 

 

Lavterskeltilbud for 

barn og unge etter 

skoletid og i 

sommerferien 

Tilbyr idrettsaktiviteter for barn og 

gir leder- og treningserfaring til 

ungdom. Vil også arrangere en 

aktivitetsdag for alle innbyggere på 

Hauketo /Prinsdal. Ballskole i 

sommerferien, aktiviteter i andre 

ferier og etter skoletid. 

 

 

V 260 250 1: delmål 4 

2: delmål 1 

4: delmål 1 

2009: 50 000 

2010: 50 000 

2011: 20 000 

2012: 50 000 

2013: 50 000 

2014: 50 000 

Vurdering: Hauketo IF er en aktiv idrettsforening som er viktig for mange barn og unge i nærmiljøet. Det er få andre tiltak for 

barn og unge i nærmiljøet. Tiltaket faller inn under flere av handlingsprogrammets innsatsområder. Bydelsadministrasjonen 

ønsker å støtte opp om deler av tiltaket, med særlig vekt på bordtennis og aktiviteter etter skoletid. Bydelsadministrasjonen 

anbefaler at tiltaket prioriteres.  

Forslag til vedtak:  Tiltaket støttes med kr. 50 000 

58/14 

Enhet Fritid, 

Mortensrud 

aktivitetshus 

 

Drift av 

musikkbingen 

Musikcontaineren er et spleiselag 

mellom tippemidler/ 

musikkutstyrsordningen og Oslo 

Sør-satsingen, og er til bruk for alle 

barn og unge i bydelen som driver 

med levende musikk. Mortensrud 

aktivitetshus har ansvar for å drifte 

bingen. Trenger midler til 

vask/vedlikehold/ kurs. 

V 150 000 1: delmål 4 og 5 

2: delmål 3 

 

2010: 200 000 

2011: 100 000 

2012: 70 000 

2013: 0.- 

2014: 40 000 

Vurdering: Musikkbingen er et gratis kulturtilbud for unge i hele bydelen.  Musikkbingen krever vedlikehold og ungdommene 

trenger kurs for videreutvikling. Det anbefales at det avsettes en mindre sum til dette formålet, men vekt på kurs/opplæring i 

skolens ferier. Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 40 000 

59/14 

Enhet Fritid, 

Mortensrud 

aktivitetshus 

Oppfølging av unge 

på Mortensrud 

Mortensrud Aktivitetshus er åpent 

fire dager i uken etter skoletid. 

Ungdommene medvirker til innhold 

og tema. De ønsker leksehjelp, 

dansetrening, gruppeaktiviteter. 

Tiltaket gir mer nærhet til 

ungdommene, mer fokus på 

respekt, stolthet og dialog. Det 

vises til forbedring i miljøet. 

V 200 000 1: delmål 4 og 5 

2: delmål 1 og 3 

 

 

2009: 250 000 

2010: 250 000 

2011: 250 000 

2012: 250 000 

2013: 160 000 

2014: 200 000 

 



 

 

 
 

Vurdering: Tiltaket faller inn under satsingens formål hvor det oppfordres til å mobilisere lokalmiljøet om å løse 

bomiljøutfordringer og forebygge kriminalitet. Det er viktig å fortsette å drifte tiltaket som har lykkes. Bydelsadministrasjonen 

anbefaler at tiltaket prioriteres. 

Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 200 000 

60/14 

Enhet fritid, Lerdal 

Fritidsklubb 

Juniorklubb på 

Lerdal fritidsklubb 

Gir barn 5-7 trinn et åpent tilbud to 

dager i uken. Leksehjelp, 

voksenkontakt, fellesaktiviteter, DJ-

opplæring, gitarkurs m.m. 

 

V 200 000 1: delmål 4 og 5 

2: delmål 1 og 3 

2007: 200 000 

2008: 200 000 

2009: 450 000 

2010: 500 000 

2011: 400 000 

2012: 300 000 

2013: 200 000 

2014: 180 000 

Vurdering: Tilbudet til bydelens klubber faller inn under satsingens innsatsområde og gir en trygg oppvekstarena. Det er 

ønskelig å viderefør juniorklubben som er tilknyttet Lerdal fritidsklubb. Her er det stor medvirkning fra barna og tilbudene er 

mange. Bydelsadministrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres.  

Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 180 000 

 

 

61/14 

Bjørndal 

Aktivitetshus 

Aktiviteter og trim 

for 

innvandrerkvinner 

og barn 

 

 

Et etablert integrerings-

nettverksbygging-helsefremmende 

tiltak i bydelen. Tiltaket driftes av 

frivillige kvinner i lokalmiljøet og 

er et tilbud og en møteplass for 

andre kvinner i nærmiljøet.  

 

 

V 

 

 

50 000 

 

 

1: delmål 3 

2: delmål 1 og 2 

4: delmål 1 

 

 

2007: 50 000 

2008: 50 000 

2009: 50 000 

2010: 50 000 

2011: 40 000 

2012: 40 000 

2013: 50 000 

2014: 50 000 

Vurdering: Tiltaket faller inn under satsingens formål om å styrke kvinners mulighet til å delta i samfunnslivet og under 

handlingsprogrammets innsatsområde om deltakelse og folkehelse. Tiltaket har holdt på i mange år og er et etablert tilbud for 

kvinner på Bjørndal. Bydelsadministrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 

Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 50 000 

62/14 

Forebyggende enhet, 

Familiesenteret, BSN 

Linkarbeider i 80% 

stilling 

 

Vil styrke linkarbeiderrollen opp 

mot somaliske familier i Søndre 

Nordstrand. Spesielt rettet mot store 

barnefamilier. Etter kartlegging, 

gjennomført av NAV,  trenger 

særlig denne gruppen mer 

oppfølging. Styrking av 

linkarbeideren kan være en større 

døråpner inn til det somaliske 

miljøet. 

V 400 000 1: delmål 3  

3: delmål 2 

2009.200 000 

2010: 200 000 

2011: 200 000 

2012: 200 000 

2013: 200 000 

2014: 300 000 

Vurdering: Å kommunisere ut mot innvandrerbefolkningen er en utfordring, men også veldig viktig. På Familiesenteret er det 

ansatt en linkarbeider ut mot det somaliske miljøet. Dette tiltaket anses som virkningsfullt og vellykket. Utvidelse av stillingen i 

forbindelse med prosjekt overfor store barnefamilier anses som positivt. Bydelsadministrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres 

ved å støtte deler av utvidelsen av tiltaket.   

Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 300 000 

63/14 

Enhet fritid, Søndre 

Aas Gård og 

Miljøsenter, BSN 

 

Jabenk og 

hvilebenk, fra lavo 

til gamme  

Tiltak 1: Universell trapp i 

stabburet. Tiltak 2: Oppgaver for 

sommerjobbungdom. 

Sommerjobbungdom skal utføre 

oppgaver som kommer 

lokalbefolkningen til gode. Gir økt 

mosjons- og opplevelsesmuligheter. 

Gi økt forståelse for miljø/økologi 

og bærekraftig utvikling. 

 

NY 110 000 1: delmål 4 

2: delmål 3 

4: delmål 1 

2014: 40 000 

Vurdering: Det er positivt at Søndre Ås Gård tilbyr spennende sommerjobboppgaver hvor ungdommene trekkes inn for å gjøre 

gården til en  mer attraktiv møteplass og rekreasjonsområde for alle. Tiltaket faller inn under satsingens innsatsområder og 

retningslinjer, særlig med tanke på å styrke tilbud rettet mot jenter. Bydelsadministrasjonen anbefaler at det avsettes en mindre 

sum for å følge opp deltakerne i sommerjobbprosjektet og til gjennomføring av arbeidet ungdommene skal utføre.  Forslag til 

vedtak: Tiltaket støttes med kr. 40 000 

64/14 

Oslo Søndre Frikirke 

Barne- og ungdomsarbeid som 

inkluderer sport, leksehjelp og 

NY 10 000 1: delmål 4 

2: delmål 1 
2014: 0.- 



 

 

 
 

FreeKidz 2014 
 

familiekontakt. For å bygge kontakt 

mellom familier med ulik kulturell 

bakgrunn. 

Vurdering: Tiltaket er nytt og interessant fordi man ønsker å være oppsøkende og jobbe mot familier. Likevel vil bydelen være 

tilbakeholden med å støtte nye prosjekter. I politisk møte mellom stat og kommune om føringer for Oslo Sør-satsingen 2014, 

ble det fremholdt følgende «Satsingen er ment som et løft i en periode og det er viktig å fase tiltakene ut over tid for ikke å få 

brå overganger. Stø kurs er viktig…». Satsingen går mot slutten og bydelen ønsker å være tilbakeholden med å igangsette nye 

tiltak.  Forslag til vedtak: Søknaden avslås   

65/14 

Klemetsrud skole 

 

Hudøykomiteen 

Hudøytur i 2014 

Et samarbeid mellom foreldre og 

skole. En tre dagers tur hvor alle 

kan være med for å styrke 

samholdet.  

NY  20 000 1: delmål 3 2014: 0.- 

Vurdering: En skoletur er positiv for dem det gjelder, men faller på siden av satsingen som skal styrke varige levekår  i bydel 

Søndre Nordstrand. Bydelsadministrasjonen anbefaler at det søkes på andre tilskuddsordninger for tiltaket.  

Forslag til vedtak: Søknaden avslås. 

66/14 

Den polske klubben 

 

St.Hansfestivalen 

2014 

 

Bydelsomfattende 

familiebegivenhet, et flerkulturelt 

arrangement, men med nordisk 

St.Hansfeiring i sentrum. Bredt 

innslag av polsk kultur. 

Internasjonale og lokale artister. 

V 200 000 2: delmål 1 

4: delmål 1 
2014:60 000 

Vurdering: Tiltaket er et positivt beboerinitiativ og faller inn under flere av handlingsprogrammets innsatsområder. Fjorårets 

sommerfest samlet innbyggere fra hele bydelen. Den polske klubben skapte en tradisjonell St.hans-feiring med mange 

utradisjonelle innslag. Tiltaket gir felles opplevelser og skaper en felles bydelsidentitet. Det må tas hensyn til at det fra før av er 

to etablerte festivaler (Vær Stolt og Sommerfestivalen på Bjørndal) som mottar driftstøtte fra satsingen. Bydelsadministrasjonen 

anbefaler at det avsettes en mindre sum enn søknadsbeløpet til tiltaket. Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 60 000 

67/14 

Den polske klubben 

og Galleri Stylo 

 

Kulturkafe i Galleri 

Stylo 

 

Bydelsomfattende, familievennlig 

kulturbegivenhet i Hvervenbukta. 

Kulturkafe på søndager. Utstilling. 

Ønsker et bredt samarbeid med 

bydelens innvandrerorganisasjoner, 

beboerforeninger m.m. 

NY 10 000 2: delmål 1 

 
2014: 0.- 

Vurdering: Det er positivt at den polske klubben igangsetter tiltak for samle og vise frem bydelens kulturliv.  

Likevel vil bydelen være tilbakeholden med å støtte nye prosjekter. I politisk møte mellom stat og kommune om føringer for 

Oslo Sør-satsingen i år, ble det fremholdt følgende «Satsingen er ment som et løft i en periode og det er viktig å fase tiltakene ut 

over tid for ikke å få brå overganger. Stø kurs er viktig…». Satsingen går mot slutten og oppfordrer Kulturkafeen til å finne 

andre støtteordninger til drift..   

Forslag til vedtak: Søknaden avslås   

68/14 

Mortensrudgrenda 

velforening 

Drenering 

 av grusbane, 

eventuelt etablering 

av 

 a) kunstgressbane 

b) volleyballnett 

 c) utendørs 

trimapparater 

d) resturering av 

velhus 

 

Målet er at barn og unge som 

vokser opp i Mortensrudgrenda skal 

få positive og gode relasjoner til 

området. Vil ivareta voksnes behov 

for aktivitet og sosial omgang. 

NY a)230/ 

500 000 

b) 40 000 

c) 100 000 

d)200 000 

 

forventes 

300 000 i 

støtte 

1: delmål 3 

2: delmål 3 

4: delmål 1 

2014: 20 000 

Vurdering: Det er positivt at velforeninger engasjerer seg for å styrke nærmiljøet. Tiltaket anses som et investeringsprosjekt, 

men kan ikke gjennomføres ved hjelp av satsingens investeringsmidler da disse er forbehold gjennomføring i regi av 

kommunen. Satsingen går mot slutten og tiltaket er for stort og omfattende til å gjennomføre ved hjelp av driftsmidlene. 

Behovet for midler må søkes løst på en annen måte, bydelsadministrasjonen anbefaler at det likevel avsettes et mindre beløp for 

å kunne jobbe videre med planer for å gjennomføre mindre tiltaket.  

Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 20 000 

69/14 

Futsal, ved Usman 

Unge og voksne som ellers ikke 

deltar aktivt i trening har et 

V 25 000 1: delmål 5 

2: delmål 1 og 3 

2010: 18 000 

2011: 18 000 



 

 

 
 

Khalid   

 

Futsal trening og 

kamper 

 

lavterskeltilbud som skaper 

tilhørighet og samhold. Holder 

unge borte fra belasta miljøer, 

voksne er støtte og rollemodeller 

for de yngre.  

 

 

 

4: delmål 1 2012: 0.- 

2013: 25 000 

2014: 20 000 

Vurdering: Tiltaket imøtekommer intensjonsavtalen som sier at satsingen skal styrke beboere og organisasjonenes deltakelse i 

utviklingen av prosjekter og tiltak. Tiltaket fremmer medvirkning og styrker folkehelse. Bydelsadministrasjonens anbefaler at 

tiltaket prioriteres.  

Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 20 000 

 

 

70/14 

Forebyggende enhet, 

skolehelse-tjenesten, 

BSN: 

 

Fysisk aktivitet for 

jenter på 

Mortensrud skole 

 

 

 

Fremme konsentrasjon og læring. 

Styrke jenters bevegelse og 

aktivitet. Bedre jenters helse og 

forebygge stress og smerter. Mange 

jenter får ikke delta i fysisk aktivitet 

etter skoletid, men får lov av 

foreldre å delta når det skjer i 

skolens regi. Skolehelsetjenesten 

plukker ut utsatte jenter til 

prosjektet. Vellykket prosjekt over 

flere år. 

 

 

V/N 
( har fått 

midler 

tidliger

men 

ikke de 

siste 

årene) 

 

 

75 000 

 

 

1:delmål 4 

4: delmål 1 

 

 

2007: 113 000 

2008: 113 000 

2009: 100 000 

2010: 90 000 

2011: 0 

2012: 0 

2013: 0 

2014: 0 

Vurdering: Tiltaket faller inn under satsingens formål om folkehelse og jenters deltakelse i samfunnslivet. Tiltaket har eksistert 

i flere år uten støtte fra Oslo Sør-satsingen. Det er naturlig at tiltak trappes ned og avsluttes de kommende årene, og at nye tiltak 

ikke igangsettes. Bydelsadministrasjonen foreslår at tiltaket bør lete etter andre støtteordninger for videre drift.  

Forslag til vedtak: Søknaden avslås 

71/14 

Bydels-

administrasjonen 

Drift av Oslo sør-

satsingen 

 

Lønn, drift, rapportering, 

årsrapport, evaluering, lokalforum 

m.m. 

V 900 000  

 

2007-2012:  

1 million 

2013: 800 000 

2014: 900 000 

Vurdering: Bydel Søndre Nordstrand er sekretariat for Handlingsprogram Oslo Sør. Foruten å lønne prosjektleder som skal 

koordinere satsingen og følge opp tiltak, skal det utarbeides årlige rapporter, det skal gjennomføres evalueringer og 

kartlegginger, avholdes ulike møter og deltakelse på seminarer m.m. Mange av oppgavene må gjennomføres av eksterne og er 

tjenester som må kjøpes. Bydelsadministrasjonen ber om at det avsettes midler slik at koordineringsarbeidet kan videreføres.  

Forslag til vedtak: Tiltaket støttes med kr. 900 000 

72/14 

Bydels-

administrasjonen  

Avsette til 

klagesaker 

Alle søknader har klagerett. Det 

skal avsettes midler i tilfelle 

eventuelle klager må omgjøres. Det 

kom inn 3 klagesaker i 2013, en 

klager fikk medhold av 

bydelsutvalget og to er til 

behandling i Oslo klagenemd. 

V 100 000  2013: 100 000 

2014: 100 000  

Vurdering: Etter at satsingen ble omgjort et en tilskuddsordning er det klagerett på enkeltvedtakene. Om klager får medhold 

må det være avsatte midler til dette formålet. Det ble avsatt kr 100 000 i 2013. En klager fikk medhold av BU (30 000), mens to 

klager er sendt til Oslo klagenemd til behandling. Det er uvisst hvordan klagenemda forholder seg til klagene. Det gjenstår 

70 000 om klagenemda ikke gir medhold til klager. Bydelsadministrasjonen anbefaler at det avsettes nye midler for eventuelle 

klager i 2014.  Forslag til vedtak: Det avsettes kr 100 000 til klagesaker. 

 

Behandling i Kultur- og oppvekstkomiteen, 03.04.2014: 
Edith Stylo (H) ba om å fratre ved behandling av saken. Komiteen sluttet seg til dette.  

 

Fellesforslag fra komiteen til endringer: 

Søknad 17/14: Innvilges kr. 1 140 000 

Søknad 39/14: Innvilges kr. 100 000 

Søknad 44/14: Avslag 



 

 

 
 

Søknad 66/14: Innvilges kr. 80 000 

Søknad 71/14: Innvilges kr. 710 000 

 

 

Fellesforslag fra komiteen til vedtak: 

Midlene fordeles på bakgrunn av administrasjonens innstilling med unntak som framgår av 

tabellen. 

 

Fordeling av midler avsatt til klagebehandling foretas når eventuelle klager er avklart i 2015. 

 

Drift av ordningen omfatter lønn til koordinator, samt trykking av rapporter og nødvendige 

møter. Det legges til grunn for vedtaket at det foretas en kritisk gjennomgang av hvilke 

aktiviteter dette skal omfatte. 

 

Gjenstående midler fra 2013 (etter klagebehandling i klagenemda), tilføres administreringen 

av ordningen (inntil 70.000). 

 

Votering: 

Fellesforslag til formulering av vedtak enstemmig tilrådt (2A, 1SV, 1H) 

 

Bydelsdirektørens forslag legges til grunn for votering. 
Søknad nr.: Bydels- 

direktørens  
forslag 

Fellesforslag fra 
komiteen: 

Votering Innstilling 

1/14 
Bjørnholt skole  
 

90 000 90 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

90 000 

2/14 
Klemetsrud 
skolekorps  

10 000 10 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

10 000 

3/14 
Søndre Ås Gård 
v/ Arve Bergland 
På hesteryggen 
inn i den 
norskefritid  

0 0  Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

0 

4/14 
Søndre Ås Gård 
v/ Arve Bergland 
Matskole i 
stabburscafeen  

40 000 40 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

40 000 

5/14 
Søndre Ås Gård 
v/ Arve Bergland 
HC-leir 

30 000 30 000  Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 

30 000 



 

 

 
 

(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

6/14 
Vær stolt  
Vær stolt-
festivalen 2014 

180 000 180 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

180 000 

7/14 
Holmlia 
Sportsklubb 
«Drift av 
Utlånssentral» 

30 000 30 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

30 000 

8/14 
Vær stolt: 
Flerkulturell 
kvinnegruppe 

10 000 10 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

10 000 

9/14 
Holmlia 
Sportsklubb 
Åpent klubbhus 

70 000 70 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

70 000 

10/14 
Somalisk 
Nettverk på 
Holmlia 
Proaktiv 

0 0   Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

0 

11/14 
Barne- og 
ungdomssenteret 
på Holmlia 
(BUSH) 
Trimaktiviteter 
for inaktive 
kvinner 

40 000 40 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

40 000 

12/14 
Barne- og 
ungdomssenteret 
på Holmlia 
(BUSH) 
Dokumentarfilm 
«Ung kreativ 
skaperkraft». 

100 000 100 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

100 000 

13/14 
Barne- og 
ungdomssenteret 
på Holmlia 
(BUSH) 

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 

0 



 

 

 
 

Ferietilbud for 
aleneforeldre og 
store 
barnefamilier 
med svak 
familieøkonomi  

stemmer 
 

14/14 
Mortensrud 
skolekorps 
 

10 000 10 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

10 000 

15/14 
Oslo Søndre 
Frikirke: 
Åpen julefeiring 
2014 

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

0 

16/14 
Søndre 
Nordstrand 
Innvandrerforeni
ng 
 

130 000 130 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

130 000 

17/14 
Enhet Fritid BSN 
Sommerjobb  

1 060 000 1 140 000 Bydelsdirektørens 
forslag falt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer. 
Fellesforslaget 
enstemmig tilrådt 
med 4 (2A, 1SV, 
1H) stemmer 
 

1 140 000 

18/14 
Barneverntjenest
ens 
ungdomsteam 
BSN 
Jentegruppe  

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

0 

19/14 
Administrasjonen
, BSN  
Forvaltning, drift 
og vedlikehold  

60 000 60 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

60 000 

Oslo Kirkkuyu 
kulturforening 
Svømmeopplærin
g for kvinner, 
barn og menn 
med flerkulturell 
bakgrunn 

20 000 20 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

20 000 

21/14 
Oslo Søndre 

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag 

0 



 

 

 
 

Frikirke 
Drop Inn 
 

enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

22/14 
Oslo Søndre Jazz 
Club 
 

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

0 

23/14 
Holmliaskolenes 
musikkorps 
 
 
 

10 000 10 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

10 000 

24/14 
Sloreåsen 
borettslag  
 

50 000 50 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

50 000 

25/14 
Oslo Kirkkuyu 
Kulturforening 
Tyrkisk 
folkedans/ 
tradisjonell og 
moderne  

0 0  Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

0 

26/14 
Oslo Kirkkuyu 
Forening 
Førstehjelpskurs  

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 

0 

27/14 
Oslo Kirkkuyu 
Forening 
Treningstilbud  

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 

0 

28/14 
Nizo Demirez 
(trener for HSK 
juniorlag) 

20 000 20 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

20 000 

29/14 
Crimefight 
football 
Drift av 
Crimefight 

90 000 90 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

90 000 



 

 

 
 

30/14 
Crimefight 
football 
Etablering av 
Crimefight  
guttefotballag 

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

0 

31/14 
Helga D. 
Storbekken 
(billedkunstner) 
Kunstprosjekt på 
Hallagerbakken 
skole. 

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

0 

32/14 
Holmlia løvinner 
(HSK  

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

0 

33/14 
Anh Tu Phan 
kunstner 
Barnas tegnedag 
2014 

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

0 

34/14 
Holmlia 
parsellforening 
 

20 000 20 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

20 000 

35/14 
Stiftelsen Holmlia 
nærmiljø  
 

40 000 40 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

40 000 

36/14 
Bjørndal barne- 
og 
ungdomsteater  
 

20 000 20 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

20 000 

37/14 
Aktivitetsskolen 
Klemetsrud 
 

0 0  Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

0 

38/14 
Foreningen 
Bjørndal 

110 000 110 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 

110 000 



 

 

 
 

frivilligsentral 
Bjørndal 
sommerfestival 

tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

39/14 
Foreningen 
Bjørndal 
frivilligsentral 
Drift av Bjørndal 
Frivilligsentral  

0 100 000 Bydelsdirektørens 
forslag falt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer. 
Fellesforslag ble 
enstemmig tilrådt 
med 4 (2A, 1SV, 
1H) stemmer 
 

100 000 
Komiteen mener at tiltaket 
bør støttes fordi 
frivillighetssentralen vil kunne 
videreføres også etter at Oslo 
Sør-satsingen eventuelt 
avvikles 

40/14 
Foreningen 
Bjørndal 
Frivilligsentral: 
Bjørndal 
juniorklubb- en 
foreldredrevet 
møteplass for 
barn og unge 

100 000 100 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

100 000 

41/14 
Oslo Røde Kors  
Drift av 
Mortensrud Røde 
Kors 
ressurssenter  

170 000 170 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

170 000 

42/14 
Assefa Faris (KIL) 
 

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

0 

43/14 
Hauketo-Prinsdal 
og Holmlia 
menigheter 
 

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

0 
 

44/14 
Hauketo og 
Prinsdal sokn 
Hauketo og 
Prinsdal avisen 
 

10 000 0 Bydelsdirektørens 
forslag falt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer. 
Fellesforslag ble 
enstemmig tilrådt 
med 4(2A, 1SV, 
1H) 
 

0 
Det er positivt at det har blitt 
tatt initiativ til et tiltak som 
styrker identiteten i dette 
området, men søker 
oppfordres til å forankre 
prosjektet i fritidsrådet og evt. 
Holmlia og Prinsdal Vel. 

45/14 
Råd for 
integrering og 
mangfold (RIM) 
 

10 000 10 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

10 000 



 

 

 
 

46/14 
Forebyggende 
enhet,  
Familiesenteret, 
BSN 
Babymassasje 

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

0 

47/14 
Forebyggende 
enhet, 
Familiesenteret, 
BSN 
Framtidsdialogen  

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

0 

48/14 
Lofsrud 
barnehage, BSN 
 

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

0 

49/14 
Klemetsrud IL- 
fotball 
Leie av hall i 
vintersesongen  

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

0 

50/14 
Administrasjonen
; Enhet Fritid 
og Oslo sør-
satsingen, BSN:  
Lysvandring/ 
lysfest 2014 

30 000 30 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

30 000 

51/14 
Deichmanske 
bibliotek avd. 
Holmlia 
nyeLESEFRØ 
 

200 000 200 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

200 000 

52/14 
Enhet 
barnehager, BSN 
Utvikling av 
nyeLESEFRØ- Ord 
som gror 

200 000 200 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

200 000 

53/14 
Seterbråten skole 
Trivselsprogram 

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

0 

54/14 
Bjørndal 
Idrettsforening 

30 000 30 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 

30 000 



 

 

 
 

Drift av 
Utlånssentral 

tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

55/14 
Bjørndal 
Idrettsforening 
Bordtennis 365 
dager i året 

50 000 50 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

50 000 

56/14 
Bjørndal 
Idrettsforening 
Vinterglede/ 
Gratis skikurs for 
barn og unge 

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

0 

57/14 
Hauketo 
Idrettsforening 
 

50 000 50 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

50 000 

58/14 
Enhet Fritid, 
Mortensrud 
aktivitetshus 
Drift av 
musikkbingen 

40 000 40 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

40 000 

59/14 
Enhet Fritid, 
Mortensrud 
aktivitetshus 
Oppfølging av 
unge på 
Mortensrud 
 

200 000 
 
 

200 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

200 000 

60/14 
Enhet fritid, 
Lerdal 
Fritidsklubb 
Juniorklubb på 
Lerdal 
fritidsklubb 

180 000 180 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

180 000 

61/14 
Bjørndal 
Aktivitetshus 
Aktiviteter og 
trim for 
innvandrer-
kvinner og barn 

50 000 50 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

50 000 

62/14 
Forebyggende 
enhet, 
Familiesenteret, 
BSN 

300 000 300 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 

300 000 



 

 

 
 

Linkarbeider i 
80% stilling 

stemmer 
 

63/14 
Enhet fritid, 
Søndre Aas Gård 
og Miljøsenter, 
BSN 
Jabenk og 
hvilebenk 

40 000 40 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

40 000 

64/14 
Oslo Søndre 
Frikirke 
FreeKidz 2014 
 

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

0 

65/14 
Klemetsrud skole 
Hudøytur i 2014 
 

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

0 

66/14 
Den polske 
klubben 
St.Hansfestivalen 
2014 

60 000 80 000 Bydelsdirektørens 
forslag falt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer. 
Fellesforslag 
enstemmig tilrådt 
(2A, 1SV, 1H) 
 

80 000 

67/14 
Den polske 
klubben og 
Galleri Stylo 
Kulturkafe 

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

0 

68/14 
Mortensrudgrend
a velforening 
 

20 000 20 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

20 000 

69/14 
Futsal, ved 
Usman Khalid   
 

20 000 20 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

20 000 

70/14 
Forebyggende 
enhet, 
skolehelse-
tjenesten, BSN 
Fysisk aktivitet 
for jenter på 

0 0 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

0 



 

 

 
 

Mortensrud skole 

71/14 
Bydels-
administrasjonen 
Drift av Oslo sør-
satsingen 
 

900 000 710 000 Bydelsdirektørens 
forslag falt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer. 
Fellesforslaget 
enstemmig tilrådt 
med 4 (2A, 1SV, 
1H) stemmer. 
 

710 000 

72/14 
Bydels-
administrasjonen  
Avsette til 
klagesaker 

100 000 100 000 Bydelsdirektørens 
forslag 
enstemmig 
tiltrådt med 4 
(2A, 1SV, 1H) 
stemmer 
 

100 000 

Totalt 5 000 000 5 000 000  5 000 000 

 

Innstilling fra Kultur og oppvekstkomiteen 03.04.13: 

(Se tabell over for innstilling ang. søknadene) 

 

Midlene fordeles på bakgrunn av administrasjonens innstilling med unntak som framgår av 

tabellen. 

 

Fordeling av midler avsatt til klagebehandling foretas når eventuelle klager er avklart i 2015. 

 

Drift av ordningen omfatter lønn til koordinator, samt trykking av rapporter og nødvendige 

møter. Det legges til grunn for vedtaket at det foretas en kritisk gjennomgang av hvilke 

aktiviteter dette skal omfatte. 

 

Gjenstående midler fra 2013 (etter klagebehandling i klagenemda), tilføres administreringen 

av ordningen (inntil 70.000). 

 

 

PS 14/17 Orienteringssaker og spørsmål i møte 

Edith Stylo orienterte om rapporten «European Crisis and its Human Cost» publisert 

av Caritas Europa. 

 

Ingvild Vaggen Malvik 

Leder 

 


