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NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM - SØKNAD 

BYDEL ALNA 2015 

 
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. 

Norges kommuner og de 8 utvalgte bydelene i Oslo skal foreta en politisk og 

administrativ vurdering og prioritering av alle innkomne søknader. Prioriteringene bør gis 

på grunnlag av konkrete målsettinger for barne- og ungdomsarbeidet i kommunen og 

bydelen, og på bakgrunn av lokale levekårsutfordringer for barn og ungdom.  

Tilskuddsordningen har vært utlyst på bydelens nettsider. Bydel Alna har mottatt 16 

søknader for administrativ og politisk behandling på til sammen 6 383 445 kroner.  

 

Saksframstilling: 

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

barnefattigdom. Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av 

fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket 

retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter. 

 

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom 

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. Det skal ikke stilles 

krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt 

det er mulig ha lave eller ingen kostnader. 

 

Det er et mål at tiltakene i tillegg til å oppfylle formålet også bidrar til et mer inkluderende  

fritidsmiljø gjennom å 

 henvende seg til barn og ungdom som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- 

og fritidstilbud 

 fremme likeverd og like muligheter for jenter og gutter 
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 fremme deltakelse og likeverdige muligheter for barn og unge med nedsatt 

funksjonsevne, 

 bidra til sosial inkludering og gjensidig aksept 

 fremme integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn 

 henvende seg til barn og ungdom som vokser opp med foreldre med 

rusproblemer/psykiske vansker 

 

Dette gjøres ved at landets kommuner og 8 utvalgte bydeler i Oslo kan søke om tilskudd til 

tiltak som 

a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i  

kultur- og fritidsaktiviteter 

b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i  

ferieaktiviteter 

c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative  

mestringsarenaer 

 

Bydel Alna vedtok i 2013 «Handlingsplan mot fattigdom i barnefamilier, Bydel Alna 2013 – 

2016». Gjennom handlingsplanen legger bydelen til grunn strategier både for å bekjempe 

fattigdom i barnefamilier i forhold til dagens situasjonsbilde og strategier for å forebygge 

fremtidig fattigdom i barnefamilier jfr. «Budsjett, Bydel Alna 2015, kapittel 5» 

«Hovedprioriteringer i økonomiperioden 2015 – 2018». Bydelen målretter gjennom planen 

sin egen innsats, og har tjenester og virkemidler som både bekjemper og forebygger fattigdom 

i barnefamilier, dette til tross så øker andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Flere 

faktorer som påvirker omfanget av barn som vokser opp i fattige familier ligger utenfor Bydel 

Alnas kontroll, og for å få gode og varige resultater, kreves en samlet innsats over tid av ulike 

aktører, både kommunale tjenester, og andre statlige aktører. For å redusere andelen barn som 

vokser opp i fattige familier og for å bedre levekårene til disse familiene er det behov for å 

intensivere, koordinere og målrette arbeidet med fattigdomsproblematikk i bydelen.  

 

Tilskudd gis for inntil ett år av gangen. Tilskuddsordningen har vært utlyst på bydelens 

nettsider. Bydel Alna har mottatt 16 søknader for politisk og administrativ  behandling på 

til sammen 6 383 445 kroner.  

Søkere: 

1. Bydel Alna, ABUT (Alna Barna- og Ungdomsteater), søker om kr 300.000 til et 

bydelsomfattende teatertilbud til barn og unge. 

2. Bydel Alna, Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet i samarbeid med FAU på 

Bryn, Haugerud og Trosterud skoler søker om kr. 300.000 til danseundervisning for 

barn og unge.  

3. Bydel Alna, Enhet kultur, møteplasser og frivillighet ved fritidsklubbene, søker om 

kr.800.000 til ferieklubben for turer og aktiviteter i skoleferiene. 

4. Haugerud IF, søker om støtte til «Fotballmoro i skoleferien». Søknadssum kr. 110.000. 

5. Bydel Alna, Gran Åpen skole v/Furuset ungdomssenter, søker om kr. 600.000 til 

aktiviteter etter skoletid.  

6. Stiftelsen Alna Ridesenter/Østmarka rytterklubb søker om støtte til hesteaktiviteter for 

barn av fattige familier øst i Oslo. Søknadssum kr. 565.150. 

7. Furuset Allidrett søker om kr. 600.000 til juniorklubb et fritidstilbud for elever fra 1. 

til 4.klasse fra Gran, Haugen og Furuset skole.  
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8. Nordre Lindeberg gård søker om kr. 345.000 til prosjektet «Minibønder etter 

skoletid». Et tilbud til barn/unge etter skole og i skoleferien. 

9. Bydel Alnas Musikkverksted søker om kr. 300.000 til et lavterskeltilbud til barn og 

unge som ønsker å lære å spille et instrument, med tilgang til øvingsrom, instrumenter 

og instruktør. Tilbudet omfatter også lydstudio med kurs.  

10. Redd Barna, Groruddalssatsningen og Bydel Alna søker om kr. 700.000 til tiltaket 

«Oppsøkende og inkluderende ungdomsinitiativ på Lindeberg» - med hovedmålsetting 

om å bidra til å skape et mer inkluderende og aktivt oppvekstmiljø for barn og unge på 

Lindeberg. 

11. Haugerud IF, søker om kr. 40.000 til pilotprosjektet «Allidrett – for barn som vil 

trimme, men ikke organisert».  

12. Bydelene Alna, Grorud, Bjerke og Stovner søker kr. 1.974.941 til et 

kriminalforebyggende sysselsettings- og integreringsprosjekt -S.T.O.L.T. - rettet mot 

ungdom. Bydel Alnas andel er kr 493.735. 

13. Haugerud IF søker om kr 43.000 til «Sjakk for alle» - for gjennomføring av sjakk-

kvelder for gutter og jenter i alderen 6-14 år i lokalene til Haugerud ungdomsskole.  

14. Furuset IF søker om kr 375.000 til «Sommeraktiviteter på Furuset». 

15. NAV Bydel Alna og Bydel Alna, Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet, søker 

om kr 611.560 til «Sommerjobbprosjektet 2015 i Bydel Alna».  

16. Bydel Alna, Trosterudklubben søker om kr 200.000 til gjennomføring av «Urban 

fisking». Et tiltak for å etablere en arena hvor frilufts- og fiskeinteresserte barn og 

ungdom kan møtes for å få kunnskap om fisking i bynære områder. 

Vurdering av de enkelte søknadene og bakgrunn for prioritering: 

Norges kommuner og de 8 utvalgte bydelene i Oslo skal foreta en politisk og administrativ 

vurdering og prioritering av alle innkomne søknader. Prioriteringene bør gis på grunnlag av 

konkrete målsettinger for barne- og ungdomsarbeidet i kommunen og bydelen, og på 

bakgrunn av lokale levekårsutfordringer for barn og ungdom. Det anbefales at tiltakene som 

gis prioritet inngår i en helhetlig og samordnet barne- og ungdomspolitikk og i kommunen og 

bydelens planarbeid.  

Det gis ikke tilskudd til 

a) kommunenes og bydelenes eksisterende barne- og ungdomsarbeid. Det vil si at 

bevilgningen  

ikke skal gå til å finansiere eksisterende kommunale tilbud eller stillinger 

b) klientrettede tiltak og tiltak av behandlende karakter, samt aktiviteter av individuell 

karakter  

c) tiltak/prosjekter som inngår i skolefritidsordningen 

d) tiltak/prosjekter som primært har deltakelse i ordinære idrettsaktiviteter som målsetting.  

e) kontantkasser hvor eneste målsetting er å betale utgifter til utstyr og kontingenter.  

f) privatpersoner. 

g) tiltak som er drevet på forretningsmessig basis. 
 

Bufdir kan i saksbehandlingen vektlegge følgende for 2015:  

 Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer. 

 Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester. 

 Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn. 

 Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med 

rusproblemer/psykiske vansker. 
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I henhold til det overnevnte velger Bydel Alna å se søknadene i lys av bydelens ulike 

planverk og styringsdokumenter. Spesielt viktig er «Handlingsplan mot fattigdom i 

barnefamilier, Bydel Alna 2013 – 2016» jf. «Budsjett, Bydel Alna 2015, kapittel 5» 

«Hovedprioriteringer i økonomiperioden 2015 – 2018» som legger til grunn at forebygging og 

bekjempelse av fattigdom både er komplisert og fag- og sektoroverskridende. 

Handlingsplanen supplerer og avgrenser derfor mot flere andre planer. Strategisk plan 2013 – 

2016 er handlingsplanens overordnede styringsdokument, mens Lokal folkehelseplan 2013 – 

2016, Boligsosial plan for Bydel Alna, SaLTo handlingsprogram i Bydel Alna, 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Bydel Alna og Handlingsplan for psykisk helsearbeid i 

Bydel Alna etc. er viktige supplerende planer. I tillegg kommer også byrådet og bydelens 

budsjettdokumenter. 

 

Bydel Alna vil i sin prioritering anbefale tilskuddsbeløp og definerer dette slik: 

Alternativ A = søknadsbeløpet eller Alternativ B = bydelens anbefaling.  

 

Søknad nr. 1: ABUT – Alna Barna og Ungdomsteater  

Tiltaket består i å gi et teatertilbud til barn og unge i Bydel Alna. Teatertilbudet kan styrke 

sosiale ferdigheter, lek og samspill i en kreativ setting. Det er i dag en økende interesse for 

teater blant barn og unge i bydelen som ønsker et tilbud i sitt nærmiljø. Bydelen ønsker i 

samarbeid med skolene å igangsette ulike teatertilbud på skolene på ettermiddag og kveld. 

Bydelen mener dette er et godt tiltak. Bydelen vet at ABUT drifter en mindre gruppe på 

Trosterud fritidsklubb og på Tveita skole. En videreutvikling sammen med skolen bør også 

åpne for at skolen kan være med på å finansiere dette.  

Bydelen anbefaler derfor at tiltaket gjennomføres som et prøveprosjekt i en kostnadsramme 

på kr 100 000,- slik at man kan få startet opp tilbudet og gjort seg erfaringer. 

 

Søknadsbeløpet: kr. 300.000,-   Bydelens anbefaling: kr. 100.000,- 

Søknaden prioriteres som nr. 11 

Søknad nr. 2: Danseundervisning 

Tiltaket består av å gjennomføre danseundervisning ved tre ulike skoler og i samarbeid med 

skolenes FAU. Bydelen har tidligere samarbeidet med foreldre fra Bryn, Teisen, Ulven og 

Fjellhus om dansekurs for elever ved Bryn skole. Nå ønsker bydelen å utvide tilbudet til også 

å gjelde foreldre i gruppen «BOOST-Haugerud» ved Haugerud ungdomsskole og Trosterud 

barneskole. Tilbudet blir således et samarbeid mellom fritidsklubbene og FAU ved 

overnevnte skoler. 

Tilbudet er et lavterskeltilbud med vekt på integrering og utvikling av felles interesser.  

 

Søknaden vurderes som viktig for bydelen da dette er tiltak sør i bydelen med mindre tilbud 

til barn og unge enn lenger nord. Gjennom flere år med erfaring fra foreldregruppen rundt 

Bryn skole har bydelen gjort seg gode erfaringer med foreldresamarbeid. Ved å kunne utvide 

denne ordningen til skolene som ligger på Haugerud (Haugerud ungdomsskole og Trosterud 

barneskole) er dette med på videreutvikle foreldresamarbeidet i bydelen rundt barn og unges 

aktiviteter. Bydelen vet også at aktiviteter på skolenes arenaer trekker til seg barn og unge 

som av ulike grunner ikke deltar inn i ordinære tilbud. Bydelen anbefaler derfor at tiltaket på 

Bryn skole videreføres i en kostnadsramme på kr 70.000, og at tiltakene på Haugerud 

ungdomsskole og Trosterud skole gjennomføres som et prøveprosjekt i en kostnadsramme på 

kr 100 000,- slik at man kan få startet opp tilbudet og gjort seg erfaringer. 

 

Søknadsbeløpet: kr. 300.000,-   Bydelens anbefaling: kr. 170.000,- 

Søknaden prioriteres som nr. 9  
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Søknad nr. 3: Ferie- og fritidstiltak 

Det søkes om støtte til ferieklubb for utsatte barn i skoleferiene. Tiltaket består av ulike turer 

og aktiviteter med erfarne ledere. Rekruttering foregår via fritidsklubbene og det samarbeides 

med skolene, barnevern, feltteam, Nav og foreldre. 1 2014 ble det gjennomført både dagsturer 

og overnattingsturer, samt opplevelser og aktiviteter for over 1400 barn og unge, dette også på 

grunn av midler fra tilleggssøknaden (tildelt 2014 kr. 600.000 i hovedsøknad og kr. 200.000 i 

tilleggssøknad). Erfaringene fra dette tiltaket viser også at man treffer rett i målgruppa for 

tilskuddsordningen. Interessen er svært stor, og ved å kunne tilby turer og aktiviteter, med 

liten eller ingen egenandel, har flere barn og unge i bydelen mulighet til å få denne typen 

opplevelser. Søknaden vurderes som et meget viktig tiltak som treffer målgruppen godt.  

 

Videre er tiltaket i tråd med bydelens fattigdomsplan – strategi 3 «Mer målrettede tiltak 

ovenfor barn i fattige familier. Barnefokus.» Bydel Alna har god erfaring med 

fritidsklubbenes tilbud som har vært gjennomført i en årrekke, der det blir levert tilbud av god 

kvalitet med erfarne ledere. Bydelen anbefaler at denne søknaden innvilges i sin helhet. 

 

Søknadsbeløpet: kr. 800.000,-   Bydelens anbefaling: kr. 800.000,- 

Søknaden prioriteres som nr. 2 

 

Søknad nr. 4: Fotballmoro i skoleferien 

Haugerud IF søker om å gjennomføre en «sommerleir» for barn i alderen 7 – 13 år med 

fotballaktivitet og lek i den første ferieuken i sommerferien og høstferien. Tilbudet er åpent 

og det stilles ingen krav om medlemskap eller lignende, og det er ingen krav til ferdigheter. 

Bydelen synes dette er et meget godt tiltak, men mener at denne søknaden faller utenfor 

kriteriene for støtte. Bufdir viser til “Lokale aktivitetsmidler” (LAM), en tilskuddsordning 

under Kulturdepartementet. Denne er spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver 

idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, 

deltakelse og frivillighet. Det er Idrettsrådene som fordeler midlene etter retningslinjer fra 

Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Se mer informasjon på nettsidene til Norges 

Idrettsforbund www.idrett.no, under «Temasider», «Støtteordninger» og «Lokale 

aktivitetsmidler (LAM)». Bydelen anbefaler derfor ikke denne søknaden. 

Søknadsbeløpet: kr. 110.000,-    Bydelens anbefaling: kr. 0,- 

Søknaden prioriteres som nr. 15  

 

Søknad nr. 5: Gran åpen skole 
Tiltaket foregår på skolen, og inngår i et forebyggende program. Målsettingen er å gi barn og 

unge en arena for sosialt samvær etter skoletid, og rettes spesielt mot elever fra mottaks-

klassene. For disse elevene kan dette være deres første fritidsarena i Norge og et sted for å 

knytte venner i nærmiljøet. Tilbudet er for elever fra 5.-10.klasse på Gran, Haugen og Furuset 

skoler og med mange ulike aktiviteter. Ballaktiviteter foregår også i Furuset idrettshall og 

man samarbeider med bibliotekfilialen på Furuset. Søknaden vurderes som viktig for barn og 

unge på Furuset. Dette er et tiltak som gir et helhetlig tilbud til barn og unge i et område som 

kjennetegnes av en del sosiale problemer, og barn og unge berørt av fattigdomsproblematikk. 

Tiltaket er med på å gi barn og unge mulighet til kvalifisering gjennom forebyggende 

program som benytter ulike metoder for ulike klassetrinn. Ressursmobilisering og 

kvalifisering er viktig i bydelens strategiplaner. Tiltaket er gratis, noe som gjør arenaen både 

inkluderende og sosial. Tradisjonelt gir tilbudet også mange jenter som er utestengt fra 

fritidsarenaen et tilbud da tiltaket er lokalisert på skolen. Tiltaket er i tråd med bydelen 

fattigdomsplan – strategi 3 «Mer målrettede tiltak ovenfor barn i fattige familier. 

Barnefokus.». Tiltaket inngår i et forebyggingsprogram og inngår i et tverrfaglig/tverretatlig 

samarbeid. Bydelen anbefaler at tiltaket støttes med samme beløp som i 2014, altså kr. 
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500.000. 
 

Søknadsbeløpet: kr. 600.000,-    Bydelens anbefaling: kr. 500.000,- 

Søknaden prioriteres som nr. 5 

 

Søknad nr. 6: Barn med nedsatt funksjonsevne – hesteaktiviteter 

Østmarka Rytterklubb/ Stiftelsen Alna Ridesenter søker tilskudd til ridning for barn med 

lettere funksjonsnedsettelser. Tiltaket retter seg mot barn og unge som faller utenfor 

terapiridningen, men som også faller utenfor i lek og aktiviteter med andre barn p.g.a. dårlig 

motorikk og balanse. Ridning tenkes brukt som helsefremmende tiltak for bl.a. å styrke 

kroppsbeherskelse og koordinasjon. Tilbudet omfatter 2 grupper på 5 barn vår- og 

høstsemester, 1 time over 10 uker. Det bygges på tidligere erfaringer gjort med barn med 

lettere funksjonsnedsettelser. Det samarbeides med Kvalifiseringsprogrammet og skolene. 

Søknaden vurderes som viktig da det har fokus på barn- og unge med nedsatt funksjonsevne. 

Denne gruppen har ikke like mange aktivitetstilbud som funksjonsfriske og vil i tillegg rette 

seg mot familier som er berørt av fattigdomsproblematikk. Bydelen mener at tiltakene bør 

gjennomføres, men mener Stiftelsen Alna Ridesenter må finne andre 

finansieringsordninger/samarbeidsordninger for å dekke inn hele hesteleien på kr. 312.150. 

Bydelen anbefaler derfor at tiltaket støttes med kr. 400.000. 

Søknadsbeløpet: kr. 564.150,-    Bydelens anbefaling: kr. 400.000,- 

Søknadene prioriteres som nr. 6  

Søknad nr. 7: Juniorklubben 
Furuset idrettsforening har ansvaret for gjennomføring av «Juniorklubben» for elever ved 

Gran, Haugen og Furuset skoler ved 1. - 4. trinn. Tilbudet er gratis og foregår hver onsdag på 

Furuset Forum. Tilbudet har eksistert i mange år på Gran skole, men flyttet til Furuset Forum 

(Furuset IF sitt anlegg) i 2014. Tilbudet er populært og benyttes av et stort antall barn. 

Aktivitetstilbudet har til nå vært tilrettelagt av lærere fra Gran skole, foreldre og ledere fra 

Alnaskolen. Søker har informert at de pr. dags dato ikke har lærere med i tiltaket lenger og at 

det jobbes med å få med nye lærere. Tiltaket ledes nå av ledere fra Alna skolen. Det jobbes 

med å få med nye lærere. I 2013 ble tilbudet utvidet med to dager i Furuset Forum med gratis 

allidrettsaktiviteter. Tiltaket beskrives som et folkehelsetiltak og idrettslaget har et formalisert 

samarbeid med Nav via prosjektet «Barnet i fokus».  

Bydelen vurderer tiltaket som positivt, men mener at utvidelsen med gratis allidrettsaktiviteter 

ikke bør dekkes inn under denne tilskuddsordningen. Bydelen vil oppfordre søker til å finne 

andre tilskuddordninger som for eksempel hos Oslo idrettskrets. Alna bydel støtter også 

Furuset idrettsforening med 1,1 millioner i året til å gjennomføre fritidsaktiviteter for barn og 

unge. Målgruppen er barn i aktivitetsskolealder og tilbudet kan således bli et gratis alternativ 

til dette tilbudet. Bydelen har en stor utfordring med at barn ikke deltar i aktivitetsskolen og 

derfor kan tiltaket også sees på som et tilbud til barn som ikke benytter seg av ordinære tilbud. 

Bydelen mener fortsatt at tiltaket burde hatt en større foreldredeltakelse på juniorklubben, slik 

at tiltaket kunne hatt et større frivillig preg.  

Videre er bydelen informert av søker om at tiltaket holder til på Furuset Forum, og ikke Gran 

skole som det står i søknaden. Bydelen mener også at tiltaket bør gjennomgå sine kostnader, 

blant annet ved se på sine husleiekostnader, tidligere brukte tiltaket Gran skole sine lokaler 

gratis. I tillegg mener bydelen at lønnskostnadene, investeringer, osv. er svært høye i 

motsetning til hva tiltaket tidligere har vært driftet for. Bydelen anbefaler en kostnadsramme 

på kr 150.000 til dekke lønnsutgifter i tiltaket og kr. 50.000 til utstyr og aktivitetskostnader 

Søknadsbeløpet: kr. 600.000    Bydelens anbefaling: kr. 200.000,- 
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Søknaden prioriteres som nr. 13   

Søknad nr. 8: «Minibønder etter skoletid»                                                                  

Prosjektet skal gjennomføres ved Nordre Lindeberg gård. Besøksgården har stor pågang av 

barn og unge som ønsker å delta i dyrestell. En barne- og ungdomsarbeider skal ivareta 

aktivitetene og deltakerne for å sikre tett voksenkontakt for barn og unge som trenger det. 

Aktiviteten skal være et lavterskeltilbud, en møteplass for å etablere nye vennskap og der 

deltakerne skal delta i både planlegging, i fellesaktiviteter og i det praktiske arbeidet med 

dyrene. Søknaden vurderes som viktig da det erfaringsmessig er ofte ensomme barn og unge 

som oppsøker gården fra lokalmiljøet. Fra 2014 – 2016 er Lindeberg området et prioritert 

område i bydelen gjennom Groruddalssatsningens områdeløft. Tiltaket er i tråd med bydelens 

fattigdomsplan – strategi 3 «Mer målrettede tiltak ovenfor barn i fattige familier. 

Barnefokus.». Bydelen mener Nordre Lindberg gård kan ta noe mer av kostnadene under 

egenfinansiering, og anbefaler derfor at tiltaket støttes med kr. 300.000.  

 

Søknadsbeløpet: kr. 345.000    Bydelens anbefaling: kr. 300.000,- 

Søknaden prioriteres som nr. 7 

 

Søknad nr. 9: Musikkverksted 

Bydel Alna ved fritidsklubbene søker om videreføring av musikktilbud, spesielt rettet mot 

barn med minoritetsbakgrunn og familier som ikke har råd til å benyttet seg av organisert 

musikkundervisning. Tilbudet beskrives som et lavterskeltilbud hvor hovedaktiviteten er å gi 

barn og unge tilgang på øvingsrom, instrumenter og instruktører, samt gjennomføre konserter.  

I tillegg omfatter tilbudet også opplæring i bruk av lydstudio og beats. Musikkverkstedet 

beskrives også som en alternativ mestringsarena, og har en forbyggende funksjon ved at 

uorganisert ungdom med musikkinteresse trekkes til en kulturarena med gode forbilder. 

Tilbudet rettes mot barn og ungdom i bydelen i alderen 13-20 år. Deltakerne får kvalifisere 

seg som instruktører for nybegynnere. Søknaden vurderes som viktig da dette tiltaket treffer 

barn og unge som ikke søker seg til organiserte aktiviteter. Det å gi barn og unge kultur-

erfaringer, være en mestringsarena, samt kvalifiserende er både fattigdomsbekjempende og 

avbøtende. Tiltaket er i tråd med bydelens fattigdomsplan – strategi 3 «Mer målrettede tiltak 

ovenfor barn i fattige familier. Barnefokus.». Bydelen anbefaler Trosterud- og Tveitaklubben 

å ta noe mer av kostnadene under egenfinansiering, og anbefaler derfor at tiltaket støttes med 

kr. 200.000.  

Søknadsbeløpet: kr. 300.000    Bydelens anbefaling: kr. 200.000,- 

Søknaden prioriteres som nr. 10 

Søknad nr. 10: Oppsøkende og inkluderende ungdomsinitiativ på Lindeberg 
Prosjektet er et samarbeid mellom Redd Barna, Groruddalssatningen og bydelen, og har som 

hovedmålsetting å bidra til å skape et mer inkluderende og aktivt oppvekstmiljø for barn og 

unge. De viktigste delmålsettingene er Redd Barna og deres frivillige aktivitet for barn og 

unge i Lindeberglia, utvikle og teste ut oppsøkende arbeidsmetoder ved Lindeberg 

fritidsklubb, øke ungdoms kompetanse i forhold til frivillig arbeid og selvorganisering, samt 

utvikle et samarbeid mellom bydelen og frivillig sektor med overføringsverdi for andre 

levekårsutsatte områder. Prosjektet skal ledes av en styringsgruppe og samarbeide tett med 

skolene i området, Alnaskolen og andre ungdomsrettede tjenester i bydelen. Søknaden 

vurderes som innovativ og viktig på bakgrunn av kartleggingen som er gjort av 

Groruddalssatsningens områdeløft Lindeberg om barn og unges oppvekstsvilkår, Redd Barnas 

arbeid i Lindeberglia i 2014 og fritidsklubben og skolenes tilbakemeldinger. Søknaden 

vurderes som viktig da dette tiltaket treffer barn og unge som ikke søker seg til organiserte 

aktiviteter. Tiltaket er i tråd med bydelens fattigdomsplan – strategi 3 «Mer målrettede tiltak 

ovenfor barn i fattige familier. Barnefokus og strategi 4 «Mer målrettet innsats for å 

forebygge fremtidig fattigdom i barnefamilier». Bydelen mener at Redd Barna og Lindeberg 
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fritidsklubb bør ta mer av kostnadene under egenfinansiering, samt at man undersøker 

eksterne tilskuddsordninger. Bydelen anbefaler derfor at tiltaket gjennomføres som et 

prøveprosjekt i kostnadsramme på kr 400 000,- slik at man kan få startet opp og gjort seg 

erfaringer. 

 

Søknadsbeløpet: kr. 700.000    Bydelens anbefaling: kr. 400.000,- 

Søknaden prioriteres som nr. 4 

Søknad nr. 11: Allidrett for barn som vil trimme, men ikke spille organisert  

Haugerud IF søker tilskudd til et pilotprosjekt for å nå barn som ønsker å trimme, men som 

ikke ønsker trene og spille organisert. Det skal være et variert lavterskeltilbud med variert 

miks av inne- og uteaktiviteter, og med lav deltakeravgift. Mange barn og unge faller utenfor 

idretten fordi man må spesialisere seg innen en idrettsdisiplin. Målet med denne søknaden er 

at det i prøveperioden på et år, å gi et ukentlig fysisk tilbud med vekt på lek, moro og 

mestring for 20 barn i alderen 10 – 14 år.  

Bydelen synes dette pilotprosjektet er et meget godt tiltak, men mener at denne søknaden 

faller utenfor kriteriene for støtte. Bufdir viser til “Lokale aktivitetsmidler” (LAM), en 

tilskuddsordning under Kulturdepartementet. Denne er spesifikt rettet mot lokale lag og 

foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Midlene skal bidra til økt 

idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er Idrettsrådene som fordeler midlene etter 

retningslinjer fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Se mer informasjon på 

nettsidene til Norges Idrettsforbund www.idrett.no, under «Temasider», «Støtteordninger» og 

«Lokale aktivitetsmidler (LAM)». Bydelen anbefaler derfor ikke denne søknaden. 

Søknadsbeløpet: kr. 40.000    Bydelens anbefaling: kr. 0,- 

Søknaden prioriteres som nr. 14  

Søknad nr. 12: S.T.O.L.T, et samarbeid med bydelene Stovner, Grorud og Bjerke 

S.T.O.L.T. (Samarbeid - Trygghet - Omsorg - Likhet – Trivsel) er et 

kriminalitetsforebyggende tiltak med fokus på miljøarbeid rettet mot utsatte barn og unge. 

Samtidig er det et sysselsettings- og integreringstiltak rettet mot eldre ungdom. Prosjektet tar 

utgangspunkt i marginalisert ungdom og unge voksne – og gjennomfører et omfattende 6 

måneders opplæringsprogram. Programmet består av kurs, hospitering/arbeidstrening, 

veiledning, familiesamarbeid, ansvarsgrupper og relasjonsbygging. Samarbeidet i 

Groruddalsbydelene har gitt gode erfaringer som det ønskes å bygge videre på. Bydelen 

prioriterer dette tiltaket høyt da det også en av de to hovedsatsningene i Bydel Alnas 

«Strategisk plan 2013 – 2016»: «Mestring og ressursmobilisering». I tillegg er S.T.O.L.T. et 

av tiltakene i «Handlingsplan mot fattigdom i barnefamilier, Bydel Alna 2013 – 2016. 

Bydelen ser det som viktig å aktivisere, inkludere og oppfølge risikoungdom slik at man kan 

hjelpe ungdom tilbake til skole eller arbeid. Dette for å motvirke marginaliseringsprosesser 

som fører til fattigdom, kriminalitet, vold og rus. Bydelen anbefaler at denne søknaden 

innvilges i sin helhet. Bydel Alnas del av søknaden på kr. 1.974.941 er kr. 493.735. 

Søknadsbeløpet: kr. 493.735    Bydelens anbefaling: kr. 493.735 

Søknaden prioriteres som nr. 1. 

Søknad nr. 13: Sjakk for alle  

Haugerud IF søker tilskudd til gjennomføring av sjakk-kvelder for gutter og jenter i alderen 6-

14 år i lokalene til Haugerud ungdomsskole. Bydelen synes dette er et godt tilbud som også 

inkluderer frivillige og skolene, samt at det gir et tilbud for barn og unge på Haugerud. 

Bydelen vet at Oslo idrettskrets ikke støtter sjakk da Norges sjakkforbund ikke er en del av 

Norges idrettsforbund. Bydelen anbefaler at denne søknaden innvilges i sin helhet. 
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Søknadsbeløpet: kr. 43.000    Bydelens anbefaling: kr. 43.000 

Søknaden prioriteres som nr. 8 

Søknad nr. 14: Sommeraktiviteter på Furuset 
Furuset Allidrett søker tilskudd for gjennomføring av ulike sommeraktiviteter på Furuset. 

Innholdet i aktivitetene kan deles opp i fire deler. 1. Sommercamp, 2. Tur med Stena Line og 

badeland i Fredrikshavn, 3. Ungdomsklubb og åpen hall fredager og lørdager og 4. Stolte 

jenter. 

Bydelen mener tiltaket er positivt, men at sommercampen faller utenfor støtteordningen. 

Bufdir viser til “Lokale aktivitetsmidler” (LAM), en tilskuddsordning under 

Kulturdepartementet. Denne er spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett 

og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og 

frivillighet. Det er Idrettsrådene som fordeler midlene etter retningslinjer fra 

Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Se mer informasjon på nettsidene til Norges 

Idrettsforbund www.idrett.no, under «Temasider», «Støtteordninger» og «Lokale 

aktivitetsmidler (LAM)».  

Videre mener bydelen at barn og unge i bydelen og på Furuset er godt i varetatt gjennom 

fritidsklubbenes turer gjennom sommeren og at et enda tettere samarbeid med Furuset 

ungdomssenter om dette og Stolte jenter burde vært på plass. Det som er meget positivt ved 

denne søknaden er tilbudet om ungdomsklubb og åpen hall på fredager og lørdager gjennom 

sommeren. Bydelen anbefaler at denne delen av søknaden kan støttes med et beløp på kr 

60 000,-. 

Søknadsbeløpet: kr. 375.000    Bydelens anbefaling: kr. 60.000 

Søknaden prioriteres som nr. 12 

Søknad nr. 15. Sommerjobbprosjektet 2015 i Bydel Alna 

Sommerjobb prosjektet i Bydel Alna 2015 er et samarbeid mellom NAV Alna og enhet for 

kultur, møteplasser og frivillighet. Prosjektet skal ansatte 15 ungdommer fra bydelen, og 

primærmålgruppen er ungdom som skal starte på videregående etter sommerferien. I tillegg er 

det tenkt å ansette to ungdommer over 18 år, som er kurset gjennom S.T.O.L.T. – prosjektet, 

til å være arbeidsledere, samt en delprosjektleder til å lede prosjektet. Hovedmålsettingen med 

sommerprosjektet er å gi ungdom som står i fare for å ikke begynne på skolen etter ferie 

erfaring med å tjene egne penger og få kunnskap om hvordan de kan fortsette med dette etter 

endt sommerjobbprosjekt, samt å motivere til videre skolegang. Bydelen prioriterer dette 

tiltaket høyt da det er en av de to hovedsatsningene i Bydel Alnas «Strategisk plan 2013 – 

2016»: «Mestring og ressursmobilisering». I tillegg faller tiltaket inn under «Handlingsplan 

mot fattigdom i barnefamilier, Bydel Alna 2013 – 2016 – strategi pkt. 4.1 «Forebygge frafall 

og styrke ungdoms gjennomføringsevne i skolen» og pkt. 4.2. «Oppfølging av ungdom 

utenfor videregående opplæring/arbeidsmarkedet».  Bydelen ser det som viktig med å 

aktivisere, inkludere, motivere og følge opp risikoungdom slik at man kan bidra til å 

forebygge frafall, samt å hjelpe ungdom tilbake til skole eller ut i arbeid. Dette for å motvirke 

marginaliseringsprosesser som fører til fattigdom, kriminalitet, vold og rus. Bydelen anbefaler 

at denne søknaden innvilges i sin helhet. 

Søknadsbeløpet: kr. 611.560   Bydelens anbefaling: kr. 611.560 

Søknaden prioriteres som nr. 3 

Søknad nr. 16: Urban fisking 

Bydel Alna ved Trosterud fritidsklubb søker tilskudd til å etablere en arena hvor frilufts- og 

fiskeinteresserte barn og ungdom kan møtes for å få kunnskap om fisking, fluefisking, 

fluebinding, stang og sneller. Tiltaket ønsker å ta i bruk Østmarkas fiskemuligheter til 
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skogfiske, samt urban fisking eller «Steetfishing» knyttet til Oslo bys egne elver og vassdrag. 

I tillegg skal turer og opplevelser dokumenteres og publiseres. Bydelen mener denne 

søknaden faller utenfor støtteordningen og ber søker se på andre muligheter til 

gjennomføring. Det være seg gjennom medlemskap i Norges jeger og fiskerforbund som blant 

annet har satsningen «Fiske i storbyen» eller mulige ordninger gjennom Oslomarka 

fiskeadministrasjon, direktoratet for naturforvalting, miljødirektoratet eller 

miljødepartementet. Bydelen anbefaler derfor ikke denne søknaden. 

 

Søknadsbeløpet: kr. 200.000    Bydelens anbefaling: kr. 0,- 

Søknaden prioriteres som nr. 16  

Bydel Alna prioriterer følgende: 

1. Bydelene Alna, Grorud, Bjerke og Stovner søker hver kr. 493.735 til et 

kriminalitetsforebyggende sysselsettings- og integreringsprosjekt -S.T.O.L.T. - rettet mot 

ungdom. Bydelen anbefaler søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 12. 

2. Bydel Alna ved fritidsklubbene, Enhet kultur, møteplasser og frivillighet, søker om kr. 

800.000 til støtte for ferie og fritidstiltak for barn og unge. Bydelen anbefaler 

søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 3. 

3. NAV Bydel Alna og Bydel Alna, Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet, søker om 

kr 611.560 til «Sommerjobbprosjektet 2015 i Bydel Alna». Bydelen anbefaler 

søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 15. 

4. Redd Barna, Groruddalssatsningen og Bydel Alna søker om kr 700.000 til tiltaket 

«Oppsøkende og inkluderende ungdomsinitiativ på Lindeberg» - med hovedmålsetting 

om å bidra til å skape et mer inkluderende og aktivt oppvekstmiljø for barn og unge på 

Lindeberg. Bydelen anbefaler søknadssummen til kr. 400.000. Søknad nr. 10. 

5. Bydel Alna, Gran Åpen skole v/Furuset ungdomssenter, søker om kr. 600.000 til 

aktiviteter etter skoletid. Bydelen anbefaler søknadssummen til kr. 500.000. Søknad nr. 5. 

6. Stiftelsen Alna Ridesenter/Østmarka rytterklubb søker om støtte til hesteaktiviteter for 

barn av fattige familier øst i Oslo. Søknadssum kr. 565.150. Bydelen anbefaler 

søknadssummen til kr. 400.000. Søknad nr. 6. 

7. Nordre Lindeberg gård søker om kr. 345.000 til prosjektet «Minibønder etter skoletid». 

Et tilbud til barn/unge etter skole og i skoleferien. Bydelen anbefaler søknadssummen til 

kr. 300.000. Søknad nr. 8. 

8. Haugerud IF søker om kr 43.000 til «Sjakk for alle» - for gjennomføring av sjakk-kvelder 

for gutter og jenter i alderen 6-14 år i lokalene til Haugerud ungdomsskole. Bydelen 

anbefaler søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 13. 

9. Bydel Alna, Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet i samarbeid med FAU på Bryn, 

Haugerud og Trosterud skoler søker om kr. 300.000 til danseundervisning for barn og 

unge. Bydelen anbefaler søknadssummen til kr. 170.000. Søknad nr. 2. 

10. Bydel Alnas Musikkverksted søker om kr. 300.000 til et lavterskeltilbud til barn og unge 

som ønsker å lære å spille et instrument, med tilgang til øvingsrom, instrumenter og 

instruktør. Tilbudet omfatter også lydstudio med kurs. Bydelen anbefaler 

søknadssummen til kr. 200.000. Søknad nr. 9. 

11. Bydel Alna, ABUT (Alna Barna- og Ungdomsteater), søker om kr 300.000 til et 

bydelsomfattende teatertilbud til barn og unge. Bydelen anbefaler søknadssummen til kr. 

200.000. Søknad nr. 1. 
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12. Furuset IF søker om kr 375.000 til «Sommeraktiviteter på Furuset». Bydelen anbefaler 

søknadssummen til kr. 60.000. Søknad nr. 14. 

13. Furuset Allidrett søker om kr.600.000 til juniorklubb et fritidstilbud for elever fra 1. til 

4.klasse fra Gran, Haugen og Furuset skole. Bydelen anbefaler søknadssummen til kr. 

200.000. Søknad nr. 7. 

14. Haugerud IF, søker om kr 40.000 til pilotprosjektet «Allidrett – for barn som vil trimme, 

men ikke organisert». Bydelen anbefaler ikke denne søknaden. Søknad 11. 

15. Haugerud IF, søker om støtte til «Fotballmoro i skoleferien». Søknadssum kr. 110.000. 

Bydelen anbefaler ikke denne søknaden. Søknad 4. 

16. Bydel Alna, Trosterudklubben søker om kr 200.000 til gjennomføring av «Urban 

fisking». Et tiltak for å etablere en arena hvor frilufts- og fiskeinteresserte barn og 

ungdom kan møtes for å få kunnskap om fisking i bynære områder. Bydelen anbefaler 

ikke denne søknaden. Søknad 16. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Bydel Alna søker Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin nasjonale 

tilskuddsordning mot barnefattigdom etter følgende prioriteringer: 

 

1. Bydelene Alna, Grorud, Bjerke og Stovner søker hver kr. 493.735 til et 

kriminalitetsforebyggende sysselsettings- og integreringsprosjekt -S.T.O.L.T. -  

rettet mot ungdom. Bydelen anbefaler søknadssummen innvilget i sin helhet.  

Søknad nr. 12. 

2.  Bydel Alna ved fritidsklubbene, Enhet kultur, møteplasser og frivillighet, søker om 

kr. 800.000 til støtte for ferie og fritidstiltak for barn og unge. Bydelen anbefaler 

søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 3. 

3.  NAV Bydel Alna og Bydel Alna, Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet, søker 

om kr 611.560 til «Sommerjobbprosjektet 2015 i Bydel Alna». Bydelen anbefaler 

søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 15. 

4.  Redd Barna, Groruddalssatsningen og Bydel Alna søker om kr 700.000 til tiltaket 

«Oppsøkende og inkluderende ungdomsinitiativ på Lindeberg» - med hovedmål-

setting om å bidra til å skape et mer inkluderende og aktivt oppvekstmiljø for barn og 

unge på Lindeberg. Bydelen anbefaler søknadssummen til kr. 400.000. Søknad nr. 10. 

5.  Bydel Alna, Gran Åpen skole v/Furuset ungdomssenter, søker om kr. 600.000 til 

aktiviteter etter skoletid. Bydelen anbefaler søknadssummen til kr. 500.000.  

Søknad nr. 5. 

6.  Stiftelsen Alna Ridesenter/Østmarka rytterklubb søker om støtte til hesteaktiviteter  

for barn av fattige familier øst i Oslo. Søknadssum kr. 565.150. Bydelen anbefaler 

søknadssummen til kr. 400.000. Søknad nr. 6. 

7.  Nordre Lindeberg gård søker om kr. 345.000 til prosjektet «Minibønder etter 

skoletid». Et tilbud til barn/unge etter skole og i skoleferien. Bydelen anbefaler 

søknadssummen til kr. 300.000. Søknad nr. 8. 

8.  Haugerud IF søker om kr 43.000 til «Sjakk for alle» - for gjennomføring av sjakk-

kvelder for gutter og jenter i alderen 6-14 år i lokalene til Haugerud ungdomsskole. 

Bydelen anbefaler søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 13. 

 



12 

9.  Bydel Alna, Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet i samarbeid med FAU på 

Bryn, Haugerud og Trosterud skoler søker om kr. 300.000 til danseundervisning for 

barn og unge. Bydelen anbefaler søknadssummen til kr. 170.000. Søknad nr. 2. 

10. Bydel Alnas Musikkverksted søker om kr. 300.000 til et lavterskeltilbud til barn og 

unge som ønsker å lære å spille et instrument, med tilgang til øvingsrom, instrumenter 

og instruktør. Tilbudet omfatter også lydstudio med kurs. Bydelen anbefaler 

søknadssummen til kr. 200.000. Søknad nr. 9. 

11. Bydel Alna, ABUT (Alna Barna- og Ungdomsteater), søker om kr 300.000 til et 

bydelsomfattende teatertilbud til barn og unge. Bydelen anbefaler søknadssummen til 

kr. 200.000. Søknad nr. 1. 

12. Furuset IF søker om kr 375.000 til «Sommeraktiviteter på Furuset». Bydelen 

anbefaler søknadssummen til kr. 60.000. Søknad nr. 14. 

13. Furuset Allidrett søker om kr.600.000 til juniorklubb et fritidstilbud for elever fra 1. 

til 4.klasse fra Gran, Haugen og Furuset skole. Bydelen anbefaler søknadssummen til 

kr. 200.000. Søknad nr. 7. 

14. Haugerud IF, søker om kr 40.000 til pilotprosjektet «Allidrett – for barn som vil 

trimme, men ikke organisert». Bydelen anbefaler ikke denne søknaden. Søknad 11. 

15. Haugerud IF, søker om støtte til «Fotballmoro i skoleferien». Søknadssum kr. 

110.000. Bydelen anbefaler ikke denne søknaden. Søknad 4. 

16. Bydel Alna, Trosterudklubben søker om kr 200.000 til gjennomføring av «Urban 

fisking». Et tiltak for å etablere en arena hvor frilufts- og fiskeinteresserte barn og 

ungdom kan møtes for å få kunnskap om fisking i bynære områder. Bydelen anbefaler 

ikke denne søknaden. Søknad 16. 

 

 

 

 

Tore Olsen Pran       Ellen Liljedahl 

bydelsdirektør        avdelingsdirektør  
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Ingen 

 

Utrykte vedlegg: 

Søknader 1-16 til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bydel Alna 

 

 

 
 


