
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Alna 

 Bydelsadministrasjonen 
 

 
 
 

Møteinnkalling 3/14 

 

 

Møte: Alna Ungdomsråd  

Møtested: Møterom Toppen – Furuset senter, inngang C, 

5etg. 

 

Møtetid: Mandag 19. mai 2014 kl. 17.00  

Sekretariat: 93861147  

 

 

SAKSKART  

 

 

 

 Åpen halvtime 

 Godkjenning av innkalling 

 Godkjenning av sakskart 

 Informasjon  

 Eventuelt 

 

 

Saker til behandling 

Sak 6/14      Fordeling av tilskudd fra Nasjonal tilskuddsordning mor barnefattigdom 2014 ...... 1 
Sak 7/14      Tilskudd til lokale ungdomsråd, Nye søknader mai 2014......................................... 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatema Al – Musawi        Eivind Fivelsdal 

leder          sekretær 

 

 

 





   1 

 

Sak 6/14      Fordeling av tilskudd fra Nasjonal tilskuddsordning mor 
barnefattigdom 2014  

 

Arkivsak: 201301168 

Arkivkode: 351.1 

Saksbehandler: Carl Fredrik Olafsen 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

Alna Ungdomsråd 19.05.14 6/14  

Oppvekst- og kulturkomiteen 20.05.14 11/14  

 

FORDELING AV TILSKUDD FRA NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOR 

BARNEFATTIGDOM 2014  

 

Sammendrag: 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot 

barnefattigdom. Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe 

fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å 

bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som 

ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

Tilskuddsordningen ble utlyst på bydelens nettsider og i Akersavis Groruddalen og 

Aftenposten. Bydel Alna har mottok 12 søknader om tilskudd innen fristen 24. januar 2013 

på til sammen 3 582 520 kroner. 

Bydelen fikk svar på sin søknad på vegne av de 12 søkerne 30. april 2014. 

 

Saksframstilling: 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot 

barnefattigdom. Tilskuddsordningen har barn og unge berørt av fattigdomsproblematikk som 

målgruppe. 

 

Formål og innretning 

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn 

og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere 

barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter 

uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.  

 

Bevilgninger og søknader 

Bevillingen for tilskuddsordningen 2014 er på 105 millioner kroner. 

Bufdir har mottatt 378 søknader pålydende 111 309 035 kroner. Bufdir har fordelt 73 306 924 

kroner til 270 tiltak.  

 

Tilleggsutlysning på restmidler 

Bufdir har utlyst en ny søkerrunde grunnet betydelige restmidler. På grunn av kort søknadsfrist 

for bydelen til Bufdir er lokal søknadsfrist til bydelen satt til fredag 23. mai 2014. Videre vil 

man ikke rekke en full politisk behandling av de nye søknadene ifb med restmidlene til 

komiteene og BU slik at disse midlene behandles administrativt og signeres av BU-leder og 

bydelsdirektør. Dette også i henhold til Bufdir sine egne krav. Bydelens søknadsfrist til Bufdir 

er fredag 9. juni 2014. 
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Vedtak: 

I prioriteringen av søknadene har Bufdir vurdert hvilke tiltak som best bidrar til deltakelse og 

medvirkning for målgruppen i kultur- og fritidsaktiviteter, bidrar til at barn og ungdom og deres 

familier kan delta i ferieaktiviteter og tiltak som bidrar til deltakelse for målgruppen på 

alternative mestringsarenaer. 

 

Bufdir har i videre i noen grad prioritert søknader fra kommuner og bydeler med store 

levekårsproblemer og tiltaksutvikling som skjer i et samarbeid mellom frivilligsektor og 

forebyggende tjenester. 

 

Bydel Alna mottok samlet tilskudd på 2 945 900 kroner hvor 9 av søknadene fikk støtte.  

Se vedlegg om hvordan Bufdirs vedtak om tilskudd er fattet. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Oppvekst – og kulturkomiteen tar sak om fordeling av tilskudd fra nasjonal tilskuddsordning 

mot barnefattigdom 2014 til orientering. 

 

 

 

 

Tore Olsen Pran      Ellen Liljedahl 

bydelsdirektør       avdelingsdirektør 
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Sak 7/14      Tilskudd til lokale ungdomsråd, Nye søknader mai 2014  

 

Arkivsak: 201400187 

Arkivkode: 124.2 

Saksbehandler: Eivind Fivelsdal 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

Alna Ungdomsråd 19.05.14 7/14  

 

TILSKUDD TIL LOKALE UNGDOMSRÅD, NYE SØKNADER MAI 2014  

 

 

Saksframstilling: 

Bystyret har i budsjettet for 2014 øremerket en avsetning på kr. 1,5 millioner til 

ungdomsrådene i 

bydelene. 

 

Det er innkommet to søknader til behandling før møtet i mai:  

 Ayse Erdem, søker på vegne av jentegruppe, kr. 19.750,- til grillfest for ca.150 

ungdommer i bydelen. 

 

 Olav Evang, søker på vegne av ungdom ved Almedie om kr. 25.000,- til utstyr som skal 

brukes til filmkurs. 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Saken legges frem uten innstilling fra bydelsdirektøren. 

 

 

 

 

Tore Olsen Pran 

bydelsdirektør 

 

 

 

 

 

 

Trykte vedlegg:  

 Søknad fra Ayse Erdem  

 Søknad fra Olav Edvang v/Almedie   

 

Utrykte vedlegg: 

Ingen 

 


