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PS 14/18 Tilskudd til frivillig virksomhet som bidrar til 

deltakelse, dialog og samhandling- Oslo Sør-satsingen 2014 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søkers navn Beskrivelse av tiltak Søknads-

sum 
 

Forslag til 
vedtak 
 

Søknad 1 
Den polske klubben 

St. Hansfeiring i Hvervenbukta - en møteplass 
for det flerkulturelle Oslo. 
Den polske klubben inviterer hele bydelen til en 
felles St.Hans feiring – tuftet på norske 
tradisjoner med kunst og kultur som brobygger 
på tvers av nasjonale, religiøse og kulturelle 
skillelinjer. 
 

100 000 20 000 

Begrunnelse/forslag til vedtak: Et positivt tiltak som fremmer integrering og som inkluderer innbyggere 
fra ulike nasjonaliteter. Tiltaket faller inn under tilskuddets formål og skaper dialog, deltakelse og 
samhandling. Hvervenbukta blir brukt som en felles lokal møteplass. Tiltaket har også mottatt støtte fra 
Oslo Sør-satsingen, drift. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 

Søknad 2 
Galleri Stylo i 
Hvervenbukta 

Hvervenbukta kultursenter- en kulturstamme 
for alle nasjonaliteter i anledning 
Grunnlovsjubileet.  Prosjektet skal tilby 
utstillinger, kurs for barn og voksne, 
poesikvelder, teaterforestillinger m.m. 

300 000 20 000 

Begrunnelse/forslag til vedtak: Tiltaket er et kunstprosjekt og er svært omfattende. Det søkes om støtte 
til lønn/honorar, drift og utstyr og hele prosjektet er avhengig av denne tilskuddsordningen.  
Administrasjonen anser tiltaket for å være for omfattende for frivillighetsmidler alene, men foreslår en 
mindre sum for at galleriet skal kunne tilby kurs for barn og unge i skolens ferie.  

Søknad 3. 
Mortensrud Røde Kors 
Ressurssenter 

Galleri MR 
Ressurssenteret ønsker å skape interesse for 
samtidskunst i ungdommens eget miljø. Ungdom 
på Mortensrud skal få innblikk i hva som rører 

50 000 20 000 



 

 

 
 

seg i samfunnet, skape engasjement og 
kunstinteressen skal vekkes. Det ble tidligere i år 
holdt en klassisk konsert for ungdommene, dette 
var svært vellykket.  

Begrunnelse/forslag til vedtak: Dette er et nytt, men spennende tiltak hvor flerkulturell ungdom fra Oslo 
Sør blir presentert for kunstformer som ligger langt utenfor deres vanlige radus. Ledelsen på senteret 
ønsker å fremme samtidskunst i ungdommens eget miljø. Man håper på at dette vil skape engasjement, 
dialog og forhåpentligvis både kunnskap og interesse for kunst. En slik kjennskap og kunnskap kan på 
flere måter fremme engasjement og deltakelse i storsamfunnet.  Administrasjonen anbefaler at tiltaket 
prioriteres. 
 

Søknad 4.  
Somalisk Nettverk på 
Holmlia 
 

Aktiviteter for barn og unge. Foreldre til 
somaliske barn og unge ønsker å gi barna en 
møteplass og læringsarena. Spillkvelder, 
uteaktiviteter m.m. Målet er at ungdommene 
skal bli mer integrert og at foreldre skal forstå 
mer av storsamfunnet.  

30 000 15 000 

 
Begrunnelse/forslag til vedtak: Søker ønsker å skape integrering og gi somaliske barn og unge en 
plattform for å kunne likestilles i samfunnet. Det er også ønskelig at foreldre skal være frivillige og på 
den måten få en plattform for å forstå storsamfunnet bedre. For bydelen er det viktig å ha tilgang til 
ulike miljøer for kunne starte gode dialoger og fremtidige samarbeid. Administrasjonen anbefaler at 
tiltaket prioriteres. 
 

Søknad 5. 
Bjørndal Aktivitetshus  

Fisketurer på Oslofjorden med store og små. 
Gjennom samarbeid med Oslo fjordfiske får barn 
og deres familier et tilbud hvor de lærer om 
naturen i lokalmiljøet, om samarbeid og 
mestring. Det skaper gode nettverk og dialog på 
tvers av alder, bakgrunn og språkkunnskaper.  

30 000 30 000 

Begrunnelse/forslag til vedtak: Tiltaket skaper engasjement og består av stor grad av frivillighet. Beboere 
blir kjent med naturen på en ny måte og båtturene gir både ny kunnskap og erfaring. Turene skaper 
samhold og deltakelse og gir barn og foreldres felles opplevelser. Administrasjonen anbefaler at tiltaket 
prioriteres. 
 

Søknad 6. 
KIL fotballgutter v/ 
Assefa Faris 

Foreldredeltakelse i idretten. Få foreldre med 
innvandrerbakgrunn deltar som støttespillere for 
laget. Mange foreldre oppfatter ikke viktigheten 
av egen innsats. Trener vil komme i dialog med 
foreldre, invitere til aktiviteter som skaper 
nettverk, dialog og samhandling. 

40 000 20 000 

Begrunnelse/forslag til vedtak: Lagtrener tar ansvar og finner gode løsninger på hvordan foreldre skal 
delta i barn/unges idrettshverdag. Tiltaket er positivt og skaper deltakelse, samhold og frivillighet. Flere 
generasjoner blir kjent, noe som er viktig i et lokalmiljø. Tiltaket har også mottatt støtte fra Oslo Sør-
satsingen, drift. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 
 

Søknad 7. 
Administrasjonen 

Lysvandring- for å vise frem bydelens mangfold 
og ressurser. Samarbeid mellom bydelens 
virksomheter og frivillige organisasjoner. 
Vandringen er åpen for alle innbyggere, ruten 
går rundt Ljanskollen i Hvervenbukta. 
Markeringen skjer i OXLO-uka 
 

20 000 20 000 



 

 

 
 

Begrunnelse/forslag til vedtak: Tiltaket har vært arrangert fire ganger tidligere og har blitt en møteplass 
for innbyggere fra hele bydelen. Vandringen byr på informasjon, kultur og opplevelser og er en arena 
hvor alle kan være med. Tiltaket fremmer innvandrerbefolkningens deltakelse og skaper lokalt 
engasjement og en felles identitet. Tiltaket har også mottatt støtte fra Oslo Sør-satsingen, drift.  
Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 

Søknad 8. 
Kapela Wojtowicz 

Presentasjon av polsk folkloremusikk i 
integreringsarbeidet.  Gruppen trenger 
instrumenter og støtte for å spre polsk 
folkemusikk i lokalmiljøet. Ønsker å spille på 
institusjoner som sykehjem, skoler og andre 
steder for å fremme polsk kultur. 

20 000 7 000 

Begrunnelse/forslag til vedtak: Tiltaket fremmer et kulturelt mangfold. En stor andel av bydelens 
innbyggere har polsk bakgrunn og gjennom tiltaket kan bydelens innbyggere bli bedre kjent, få en bedre 
dialog og bygge nettverk. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 
 

Søknad 9. 
 Oslo Southside 

Bydelen i bilder. Shadi Alzaghari, lokal fotograf, 
vil ta bilder av livet i bydelen. Hvordan lever folk i 
Søndre Nordstrand? Det hele skal bli en 
utstilling.  

12 000 12 000 

Begrunnelse/ forslag til vedtak: Søndre Nordstrand er mangfoldig og med en stor andel beboere med 
innvandrerbakgrunn er det spennende å få dokumentert dagliglivet i de ulike miljøene bydelen består 
av.  Bydelen har også en vakker natur og områder som kan vises frem. En utstilling kan fremme både 
dialog, samhandling og deltakelse og bildene kan også dokumentere nåtiden for fremtiden. 
Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 

Søknad 10. 
Foreningen Bjørndal 
Frivilligsentral 

17-maifest på Bjørndal. Bjørndal frivilligsentral 
er blitt spurt av FAU om å overta ansvaret for det 
lokale 17-mai arrangementet. Arrangementet 
skal inneholde kafe, tog, taler, konsert med 
Bjørndal skolekorps.  

150 000 Avslag 

 Begrunnelse/Forslag til vedtak: Det er positivt at Bjørndal Frivilligsentral påtar seg en slik oppgave og 
samler frivilligheten til dugnad på nasjonaldagen. Arrangementet er derimot avholdt før 
tilskuddsordningen behandles i bydelsutvalget og støtte til tiltaket er derfor ikke relevant. 
Administrasjonen anser også at mesteparten av arbeidet som skal utføres er tradisjonelt 17. mai-
aktiviteter som ikke faller inn under denne støtteordningen. Administrasjonen anbefaler at søknaden 
ikke prioriteres. 

Søknad 11. 
Klemetsrud skolekorps 

Flere barn- gruppeinstruksjon/ ensamblespilling 
2014. Ønsket er å imøtekomme barn som ikke 
har tradisjon for å spille i korps, gi dem gleden 
ved å mestre å spille et instrument og være med 
på å skape et positivt miljø på Klemetsrud skole. 
Gjennom gruppeinstruksjon blir korpset delt i 
mindre grupper og samholdet sterkere. Det er 
særlig ønskelig å få inn flere medlemmer med 
ulik nasjonal bakgrunn.  

35 000 22 000 

Begrunnelse/ forslag til vedtak: Tiltaket er positivt og henvender seg til alle barn på Klemetsrud. Det 
skaper mestring og påvirker nærmiljøet på en positiv måte. Korpsets ledelse er bevisst på fordelen ved å 
skape et mangfoldig korps hvor medlemmene gjenspeiler bomiljøet.  Administrasjonen anbefaler at 
søknaden prioriteres.  

Søknad 12. 
Brenna Vel 

Jubileumsfest/festival «Mangfold i 
fellesskapet» på Brenna. Styret i Brenna Vel 
ønsker å reflektere det internasjonale 
mangfoldet i borettslaget. Det ønskes å ta 
initiativ til at beboere skal bli bedre kjent og 

35 000 20 000 



 

 

 
 

skape bedre samhold på tvers av alle ulikheter. 
Det skal være grilling, informasjonsstander, 
aktiviteter, oppvisning/konsert m.m. 

Begrunnelse/ forslag til vedtak: Det er positivt at velforeningen ønsker å samle beboerne og vise 
mangfoldet i nabolaget. Tiltaket faller inn under tilskuddsordningen og trygger bomiljøet, slik 
hovedmålet i Oslo sør-satsingen er. Tiltaket er også støttet av bydelsutvalgets frivillighetsmidler. 
Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres 

Søknad 13. 
Hauketo og Prinsdal 
Fritidsråd  

Hauketo og Prinsdal fritidsråd. Dette er en 
sammenslutning mellom ulike organisasjoner, 
velforeninger og tiltak i Hauketo-
Prinsdalområdet for å synliggjøre aktiviteter og 
samle beboerne til felles aktiviteter m.m.  

45 500 25 000 

Begrunnelse/ forslag til vedtak: Det har lenge vært ønskelig at miljøet i Hauketo-Prinsdal synliggjør sine 
aktiviteter. Administrasjonen opplever det som positivt at et slikt initiativ er blitt tatt. Tiltaket styrker 
frivilligheten, skaper deltakelse, dialog og samarbeid.  Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 
 

Søknad 14. 
Bjørndal Idrettsforening 

Opprusting av brakkerigg, dugnadsarbeid. 
Brakkerigg er innhentet for å gi bedre plass til 
aktiviteter og for å styrke foreldres deltakelse i 
klubbarbeidet.  
. 
 

32 500  10 000 
 

Begrunnelse/forslag til vedtak: Det er positivt at Bjørndal idrettsforening vil skape plass til aktivitet og 
deltakelse. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres med forbehold om at brakkene er 
godkjent etter plan- og byggningsloven og at det foreligger tillatelse fra grunneier til utplassering.  
 

 

Søknad 15.  
Mortensrud skolekorps 

 Sommertur for alle i korpset. Ønsker å tilby en 
felles tur for alle i korpset med en så lav 
egenandel som mulig. Sommertur er viktig for 
samholdet og korpsets kvalitet. 

66 300 16 000 

Begrunnelse/forslag til vedtak: Tiltaket har som mål å inkludere alle medlemmer og skape opplevelser og 
samhold slik at nivået i korpset heves. Sommerturen har også som mål at   
flere skal fortsette i korpset. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 
 

Søknad 16. 
Forum for dialog og 
samarbeid i Søndre 
Nordstrand 

Drift, samlinger, seminar og kunnskapsdeling 
Forumet er en møteplass mellom muslimske 
menigheter, kirkesamfunn, politi og bydelens 
beredskapsteam. Forumet har som mål at 
menigheter, det offentlige og organisasjonene 
kan samarbeide når vanskelige og dramatiske 
situasjoner oppstår. Nettverk, kjennskap til 
hverandre, dele erfaring og kunnskap er sentralt.  
Medlemmer får opplæring som videreføres ut i 
de lokale menighetene. 

20 000 20 000 

Begrunnelse/forslag til vedtak: Unikt samarbeid som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling og som 
øker minoriteters deltakelse i lokalsamfunnet, slik formålet med støtten er.  Har etter kort tid utviklet 
seg til å bli en svært viktig arena for dialog. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres.  
 

 
 
Søknad 17. 
Håndballgruppa i 
Holmlia Sportsklubb  

 
 
Rekruttere og beholde spillere. Håndballen er et 
tilbud til elever på alle Holmliaskolene. Skal drive 
rekrutteringsarbeid og betale lederkurs for 

 
 
15 000 

 
 
10 000 



 

 

 
 

medlemmer  
 

Begrunnelse/ forslag til vedtak: Tiltaket styrker jenters deltakelse og gir ledertrening. Folkehelsen styrkes 
og flere barn og unge blir aktive deltakere i sportsklubben. Administrasjonen anbefaler at tiltaket 
prioriteres. 
 

Søknad 18. 
Etiopiske jenter og 
gutter, deres foreldre- 
fra Bjørndal, 
Mortensrud og 
Klemetsrud 

Møteplass for å styrke integrering av barn og 
unge, lære om norsk kultur og kulturforskjeller. 
Ønsker en møteplass som gir opplæring og 
veiledning for barn, unge og foreldre. Vil bruke 
naturen, hytteturer, ski m.m. Vil skape forståelse 
for skole og gi kunnskap til foreldre om det 
norske samfunnet.  

40 000 10 000 

Begrunnelse/forslag til vedtak: Søker ønsker å skape integrering og gi etiopiske barn og unge en 
plattform for å kunne likestilles i samfunnet. Det er også ønskelig at foreldre skal være aktive og på den 
måten få en plattform for å forstå storsamfunnet bedre. For bydelen er det viktig å ha tilgang til ulike 
miljøer for å skape dialog og samarbeid. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 
 
 

Søknad 19. 
Åsbråten Idrettslag/ 
Barne- og 
ungdomssenteret på 
Holmlia 

Lavterskel trimaktivitet for inaktive kvinner fra 
ulike kulturer. Stor etterspørsel etter 
trimaktiviteter for denne gruppen. «Trimmen» 
blir også en sosial arena hvor man blir bedre i 
språk, får nettverk, kunnskap og overskudd til 
mer deltakelse. 

49 200 25 000 

Begrunnelse/forslag til vedtak: Tiltaket bidrar til aktivitet for kvinner med innvandrerbakgrunn. Det er 
stor etterspørsel for slike aktiviteter, noe som kan være innfallsport til annen trening og annen 
deltakelse. Det er viktig å skape lavterskeltilbud slik at man også når de som ellers faller utenfor.  Tiltaket 
er støttet av Oslo Sør-satsingens driftsmidler. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 

Søknad 20. 
Stiftelsen Vær stolt 

Kvinnegruppe som skal jobbe med dialog og 
samarbeid, samt å fremme deltakelse og 
integrering i lokalsamfunnet. Kvinner fra ulike 
miljø skal skape større engasjement, og delta i 
lokale aktiviteter. En arbeidsgruppe er nedsatt. 

15 000 10 000 

Begrunnelse/ forslag til vedtak: Tiltaket bidrar til lokal deltakelse, dialog og samhandling, slik formålet 
med støtteordningen er. Tiltaket bedrer jente og kvinners mulighet for å delta i samfunnslivet slik 
intensjonsavtalen ønsker å styrke. Tiltaket er tuftet på frivillighet. Tiltaket har fått noe støtte fra Oslo 
Sør-satsingens driftsmidler.  Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 

Søknad 21. 
Stiftelsen Vær stolt 

Internasjonal arena. Festivalen skal i 2014 
markere at det er 15 år siden første konserten 
ble avholdt i Lusetjerndalen. Fortsatt er 
festivalen tuftet på frivillighet og lokalt 
engasjement. En stor del av festivalen handler 
om matboder og presentasjon av mangfoldet i 
bydelen. Det søkes om midler til leie av telt og 
gjennomføring av internasjonal arena. 

50 000 18 000 

Begrunnelse/ forslag til vedtak: Tiltaket bidrar til lokal deltakelse, dialog og samhandling slik formålet 
med støtteordningen er. Internasjonal arena gjør at mange som ellers ikke deltar i lokale aktiviteter, 
engasjerer seg. Tiltaket skaper identitet og stolthet over området man bor i. Administrasjonen anbefaler 
at tiltaket prioriteres. 
 

Søknad 22 
Søndre Aas Gård og 

Gårdens dag. Årlig arrangement på Søndre Aas 
Gård som samler beboerne til en gammeldags 

24 500 22 000 



 

 

 
 

Miljøsenter 
 

markedsstemning. Gårdens medlemmer er aktivt 
med i planlegging og gjennomføring. Musikk, 
hobbyboder, matboder, oppvisning m.m. 

Begrunnelse/ forslag til vedtak: Tiltaket er et årlig arrangement som er godt besøkt, særlig av lokale 
barnefamilier. Tiltaket skaper en lokal identitet og er en møteplass i mangfoldet. Tiltaket gjennomføres 
av en stor grad av frivillighet. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres. 

Søknad 23 
Oslo Søndre Frikirke 

Drop Inn. En lokal variant av språkkafe hvor 
innbyggere som ønsker å trene på norsk får et 
tilbud. Hver tirsdag serveres middag og det åpner 
mulighet for samtaler rundt bordet. I tillegg tilbys 
norskkurs etter måltidet.  

14 500 10 000 

Begrunnelse/ forslag til vedtak: Tiltaket bidrar til lokal deltakelse, dialog og samhandling slik formålet 
med støtteordningen er. Det er positivt at lokale aktører har engasjement og overskudd til å igangsette 
tiltak som etterlyses av mange. Administrasjonen ønsker at tilbudet markedsføres bedre slik at flere 
kjenner til muligheten. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres 

Søknad 24 
Lerdal Fritidsklubb 
Ved fritidsenheten 

Revygruppa Respect. Revy av og med ungdom fra 
Lerdal fritidsklubb, tar opp aktuelle tema som 
mobbing, vennskap, respekt for seg selv og andre. 
Mange måneders trening og flere oppsettinger er 
nå overstått og ungdommene vil reise til en 
fritidsklubb i Gøteborg som avslutning. 

42 000 38 000 

Begrunnelse/ forslag til vedtak: Revyen har vært svært populær og vellykket og ungdommene har brukt 
stor del av fritiden sin på trening og oppsettinger. Det er ønskelig at ungdommene får en tur hvor de kan 
få felles opplevelser og knytte nye nettverk. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres 

Søknad 25 
Usman Khalid 
 

Futsal. Tiltaket er åpent for ungdom som sliter 
med ulike ting og som ikke deltar i andre faste 
aktiviteter. Sammen med voksne rollemodeller 
spiller ungdommene futsal en gang i uken. Det 
vises til en positiv utvikling hos ungdommene.  

20 000 5 000 

Begrunnelse/ forslag til vedtak: Gjennom tiltaket møtes unge og voksne som ellers ikke deltar aktivt. 
Ungdom holdes borte fra belasta miljøer og voksne opptrer som gode rollemodeller. Tiltaket styrker 
deltakelse og fremmer folkehelse. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres 

 
Søknad 26 
Prosjektgruppen for 
«SunSpireMona» 

 
Tør, vil og kan i vann! To svømmekurs skal 
arrangeres for jenter/kvinner. Prosjektet er 
flerdelt. I tillegg til å trygge jenter og kvinner i 
vann, skape bedre folkehelse og styrke 
integrering, er også prosjektet en del av 
minnearbeidet for å hedre Mona Abdinur. Mona 
var en svært aktiv jente i Søndre Nordstrand, hun 
ble drept på Utøya 22.juli 2011.  

 
47 000 

 
17 000 

Begrunnelse/ forslag til vedtak: Tiltaket er tenkt som et integreringstiltak der kvinner utvikler ferdigheter 
og trygghet i vann. Ved å tilby svømmekurs også for yngre jenter kan dette skape en mulighet for mødre 
og barn til å være sammen om en felles aktivitet i fremtiden. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å styrke 
kvinner og skape dialog og samhandling. Tiltaket er startet opp som et engasjement til minne om 
Bjørndal-jenta Mona Abdinur som ble drept på Utøya i 2011. Søker har igangsatt arbeid gjennom 
Somalisk Røde Halvmåne og ønsker nå å forankre arbeidet også i bydelen hvor Mona vokste opp. Det er 
positivt at lokalbefolkningen engasjerer seg og igangsetter tiltak som kommer flere til gode. Tiltaket 
styrker deltakelse og fremmer folkehelse. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres 

Søknad 27 
Holmlia Sportsklubb 
Håndballgruppa 

Sosiale tiltak for å styrke lagånd og spore til 
frivillig innsats fra foreldre. Mange unge faller ut 
av organisert idrett, det ser søker på som en stor 

20 000 8 000 



 

 

 
 

utfordring. Ønsker å 
skape et godt miljø i samarbeid med foreldre, som 
gjør at medlemmene blir aktive lenger.   

Begrunnelse/ forslag til vedtak: Tiltaket er positivt, det skaper engasjement, samhold, styrker folkehelsen 
og samholdet blant de unge medlemmene. Administrasjonen anbefaler at tiltaket prioriteres 

SUM 1 323500 450 000 

 

 

 

Behandling i Kultur- og oppvekstkomiteen, 08.05.2014: 
 

Fellesforslag fra komiteen til endringer: 

Søknad 4: Avslag 

Søknad 8: Innvilges kr. 2 000 

Søknad 9: Innvilges kr. 8 000 

Søknad 13: Innvilges kr. 33 000 

Søknad 18: Avslag 

Søknad 25: Innvilges kr. 15 000 

Søknad 26: Innvilges kr. 33 000 

 

 

Votering: 
Søknad nr.: Bydels- 

direktørens  

forslag 

Fellesforslag 

fra 

komiteen 

Votering Innstilling 

Søknad 1 

Den Polske 

Klubben 

 

20 000 20 000 Bydelsdirektørens 

forslag enstemmig 

tiltrådt med 4 (2A, 

1SV, 1H) stemmer 

 

20 000 

Søknad 2 

Galleri Stylo i 

Hvervenbukta 

 

20 000 20 000 Bydelsdirektørens 

forslag enstemmig 

tiltrådt med 4 (2A, 

1SV, 1H) stemmer 

20 000 

Søknad 3 

Mortensrud Røde 

Kors 

Ressurssenter 

 

20 000 20 000 Bydelsdirektørens 

forslag enstemmig 

tiltrådt med 4 (2A, 

1SV, 1H) stemmer 

20 000 

Søknad 4 

Somalisk 

Nettverk på 

Holmlia 

 

15 000 0 Bydelsdirektørens 

forslag falt med 4 

(2A, 1SV, 1H) 

stemmer. 

Fellesforslag tilrådt 

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

stemmer 

 

0 
Viser til vedtak i Bydelsutvalget 

13.12.12 der det ble vedtatt å 

prioritere midler til tiltak som skal 

sørge for mer samhandling 

mellom grupper og 

interesseorganisasjoner. 

Komiteen ser ikke at tiltaket i 

tilstrekkelig grad er inkluderende 

og bidrar til samhandling med 

andre grupper. På bakgrunn av 

dette, og ut i fra begrensede 

midler til fordeling så blir ikke 



 

 

 
 

tiltaket prioritert. 

Søknad 5 

Bjørndal 

Aktivitetshus 

 

30 000 30 000 Bydelsdirektørens 

forslag enstemmig 

tiltrådt med 4 (2A, 

1SV, 1H) stemmer 

30 000 

Søknad 6 

KIL Fotballgutter 

v/ Assefa Faris 

 

20 000 20 000 Bydelsdirektørens 

forslag enstemmig 

tiltrådt med 4 (2A, 

1SV, 1H) stemmer 

20 000 

Søknad 7 

Administrasjonen 

 

20 000 20 000 Bydelsdirektørens 

forslag enstemmig 

tiltrådt med 4 (2A, 

1SV, 1H) stemmer 

20 000 

Søknad 8 

Kapela Wojtowicz 

7 000 2 000 Bydelsdirektørens 

forslag falt med 4 

(2A, 1SV, 1H) 

stemmer. 

Fellesforslag tilrådt 

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

stemmer 

 

2 000 

Søknad 9 

Oslo Southside 

 

12 000 8 000 Bydelsdirektørens 

forslag falt med 4 

(2A, 1SV, 1H) 

stemmer. 

Fellesforslag tilrådt 

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

stemmer 

 

8 000 

Søknad 10 

Foreningen 

Bjørndal 

Frivilligsentral 

0 0 Bydelsdirektørens 

forslag enstemmig 

tiltrådt med 4 (2A, 

1SV, 1H) stemmer 

0 

Søknad 11 

Klemetsrud 

Skolekorps 

 

22 000 22 000 Bydelsdirektørens 

forslag enstemmig 

tiltrådt med 4 (2A, 

1SV, 1H) stemmer 

22 000 

Søknad 12 

Brenna Vel 

 

20 000 20 000 Bydelsdirektørens 

forslag enstemmig 

tiltrådt med 4 (2A, 

1SV, 1H) stemmer 

20 000 

Søknad 13 

Hauketo og 

Prinsdal 

Friluftsråd 

25 000 33 000 Bydelsdirektørens 

forslag falt med 4 

(2A, 1SV, 1H) 

stemmer. 

Fellesforslag tilrådt 

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

stemmer 

 

33 000 

Søknad 14 

Bjørndal 

10 000 10 000 Bydelsdirektørens 

forslag enstemmig 

10 000 



 

 

 
 

Idrettsforening tiltrådt med 4 (2A, 

1SV, 1H) stemmer 

Søknad 15 

Mortensrud 

Skolekorps 

16 000 16 000 Bydelsdirektørens 

forslag enstemmig 

tiltrådt med 4 (2A, 

1SV, 1H) stemmer 

16 000 

Søknad 16 

Forum for dialog 

og samarbeid i 

Søndre 

Nordstrand 

 

20 000 20 000 Bydelsdirektørens 

forslag enstemmig 

tiltrådt med 4 (2A, 

1SV, 1H) stemmer  

20 000 

Søknad 17 

Håndballgruppa i 

Holmlia 

Sportsklubb 
Rekruttering og 

beholde spillere 

 

10 000 10 000 Bydelsdirektørens 

forslag enstemmig 

tiltrådt med 4 (2A, 

1SV, 1H) stemmer  

10 000 

Søknad 18 

Etiopiske jenter 

og gutter, deres 

foreldre fra 

Bjørndal, 

Mortensrud og 

Klemetsrud 

 

10 000 0 Bydelsdirektørens 

forslag falt med 4 

(2A, 1SV, 1H) 

stemmer. 

Fellesforslag tilrådt 

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

stemmer 

 

0 
Viser til vedtak i Bydelsutvalget 

13.12.12 der det ble vedtatt å 

prioritere midler til tiltak som skal 

sørge for mer samhandling 

mellom grupper og 

interesseorganisasjoner. 

Komiteen ser ikke at tiltaket i 

tilstrekkelig grad er inkluderende 

og bidrar til samhandling med 

andre grupper. På bakgrunn av 

dette, og ut i fra begrensede 

midler til fordeling så blir ikke 

tiltaket prioritert. 

Søknad 19 

Åsbråten 

Idrettslag/Barne- 

og 

ungdomssenteret 

på Holmlia 

 

25 000 25 000 Bydelsdirektørens 

forslag enstemmig 

tiltrådt med 4 (2A, 

1SV, 1H) stemmer  

25 000 

Søknad 20 

Stiftelsen Vær 

Stolt 
Kvinnegruppe 

 

10 000 10 000 Bydelsdirektørens 

forslag enstemmig 

tiltrådt med 4 (2A, 

1SV, 1H) stemmer  

10 000 

Søknad 21 

Stiftelsen Vær 

Stolt 
Internasjonal Arena 

18 000 18 000 Bydelsdirektørens 

forslag enstemmig 

tiltrådt med 4 (2A, 

1SV, 1H) stemmer  

18 000 

Søknad 22 

Søndre Aas Gård 

og Miljøsenter 

 

22 000 22 000 Bydelsdirektørens 

forslag enstemmig 

tiltrådt med 4 (2A, 

1SV, 1H) stemmer  

22 000 

Søknad 23 10 000 10 000 Bydelsdirektørens 10 000 



 

 

 
 

Oslo Søndre 

Frikirke 

 

forslag enstemmig 

tiltrådt med 4 (2A, 

1SV, 1H) stemmer  

Søknad 24 

Lerdal 

Fritidsklubb 

v/Fritidsenheten 

 

38 000 38 000 Bydelsdirektørens 

forslag enstemmig 

tiltrådt med 4 (2A, 

1SV, 1H) stemmer  

38 000 

Søknad 25 

Usman Khalid 

 

5 000 15 000 Bydelsdirektørens 

forslag falt 4 (2A, 

1SV, 1H) stemmer. 

Fellesforslag tilrådt 

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

stemmer 

 

15 000 

Søknad 26 

Prosjektgruppen 

for 

«SunSpireMona» 

 

17 000 33 000 Bydelsdirektørens 

forslag falt 4 (2A, 

1SV, 1H) stemmer. 

Fellesforslag tilrådt 

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

stemmer 

 

33 000 

Søknad 27 

Holmlia 

Sportsklubb 

Håndballgruppa 
Sosiale tiltak 

 

10 000 10 000 Bydelsdirektørens 

forslag enstemmig 

tiltrådt med 4 (2A, 

1SV, 1H) stemmer 

10 000 

Totalt 450 000 450 000  450 000 

 

 

 

 

 

 

 

PS 14/19 Orienteringssaker og spørsmål i møte 

Mariel Sand Nwosu (A) stilte spørsmål i møte angående fordeling av tilskuddsmidler og 

muligheten for å se fordelingen av ulike tilskuddsmidler mer i sammenheng ved 

saksbehandling og politisk behandling. 

 

Administrasjonen svarte på spørsmål i møtet. 

 

På bakgrunn av svar fra administrasjonen ønsker komiteen en oversikt over hvilke av 

bydelens tjenester og organisasjoner som i 2014 mottar tilskuddsmidler som er behandlet i 

Bydelsutvalget. 



 

 

 
 

Administrasjonen orienterte om bydelens tildeling fra tilskuddsordningen Nasjonal 

tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2014.  

Notat delt ut i møtet: Tildeling fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2014.   

 

 

Møtet hevet kl. 20.00 

 

Ingvild Vaggen Malvik 

Leder 


