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Sak 1/15      Protokoll fra møte i bydelsutvalget 18.12.14 

Arkivsak: 201500136 
Arkivkode: 027.2 
Saksbehandler: Marit Neby 

Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 12.02.15 1/15  

PROTOKOLL FRA MØTE I BYDELSUTVALGET 18.12.14 

Saksframstilling: 
Vedlagt ligger protokoll fra bydelsutvalgets møte 18.12.14. 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget godkjenner protokoll fra møtet 18.12.14. 

Øyvind Henriksen 
bydelsdirektør 

Vedlegg: 
Protokoll av 18.12.14 
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Sak 2/15      Statistikk fra søknadskontoret pr desember 2014  
 
Arkivsak: 201400652 
Arkivkode: 240.2 
Saksbehandler: Cathrin Haug Emilsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 12.02.15 2/15  
 
STATISTIKK FRA SØKNADSKONTORET PR DESEMBER 2014  
 
 
Saksframstilling: 
Vedlagt følger statistikk fra søknadskontoret pr desember 2014. 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar statistikk fra søknadskontoret til orientering. 
 
 
 
 
 
Øyvind Henriksen 
bydelsdirektør 
 
 
Vedlegg: 
Statistikk fra søknadskontoret pr. desember 2014
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Sak 3/15      Statistikk fra Søknadskontoret januar 2015 

Arkivsak: 201400652 
Arkivkode: 240.2 
Saksbehandler: Cathrin Haug Emilsen 

Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 12.02.15 3/15  

STATISTIKK FRA SØKNADSKONTORET JANUAR 2015 

Saksframstilling: 
Vedlagt følger statistikk fra søknadskontoret pr januar 2015. 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar statistikk fra søknadskontoret til orientering. 

Øyvind Henriksen 
bydelsdirektør 

Vedlegg: 
Statistikk fra søknadskontoret pr. januar 2015 
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Sak 4/15      Status barnehager januar 2015 

Arkivsak: 201500118 
Arkivkode: 323 
Saksbehandler: Trine Urholt 

Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 12.02.15 4/15  

STATUS BARNEHAGER JANUAR 2015 

Historikk: 
01.01.2012 var det 3893 barnehageplasser i Bydel Nordre Aker 
15.12.2013 var det 3820 barnehageplasser i Bydel Nordre Aker 
31.08.2014 er det  3748 barnehageplasser i Bydel Nordre Aker 
15.12.2014 er det  3749 barnehageplasser i Bydel Nordre Aker 

Plassene fordeler seg slik: I de kommunale barnehagene er det 496 plasser for barn under 3 år, 
og 936 plasser for barn over 3 år. 
I de ikke-kommunale barnehagene er det 963 plasser for barn under 3 år, og 1354  plasser for 
barn over 3 år. Av disse er 136  plasser i familiebarnehager. 

Pr.01.02.15 står det 54 barn bosatt i bydel Nordre Aker på søkerliste. Disse barna er pr i dag 
uten barnehageplass og ønsker å starte i barnehage 01.03. De av barna som er søkere til 
Tåsenløkka barnehage tilbys i disse dager plass, og det reelle tallet uten barnehageplass pr 
01.03 vil derfor være lavere.   

Hovedopptaket 2015 
Bydel Nordre Aker er nå i gang med å forberede hovedopptaket til barnehager for 2015.  
Bystyret vedtok i desember enkelte endringer i forskrift om vedtekter for kommunale 
barnehager, den såkalte «Barnehageforskriften» gjeldene fra 01.01.15.  
De vedtatte endringene dreier seg om endring i prioritetsgrupper. Foresatte som er 
aleneforsørgere i arbeid eller under utdanning gis nå prioritet i egen gruppe 4. Det er også gjort 
endringer innenfor prioritetsgruppe 2, «sykdom i hjemmet» der prioritet nå beholdes også etter 
førstegangs tildeling av barnehageplass, samt justeringer innenfor prioritetsgruppe 3, «søsken». 
Endringene i opptakskriterier gjelder både i hovedopptak og ved løpende opptak. Endret 
forskrift er tilgjengelig på Oslo nettsider, samt i Søknadsportalen 
Oppslag om søknadsfrist for årets hovedopptak, med en særlig oppfordring til å søke 
barnehageplass for å bedre barns norskkunnskaper er distribuert fra byrådsavdelingen via 
bydelene til aktuelle samarbeidspartnere. 

Oslo kommune sentralt via prosjekt Oslobarnehagen lanserer i løpet av kort tid nytt design på 
barnehagenes nettsider, slik at disse skal fremstå som informative for foresatte som skal søke 
barnehageplass.  

Endringer i barnehagetilbudet i løpet av 2015 
I begynnelsen av januar sto Tåsenløkka barnehage ferdig i Claus Borchsvei 19. Barnehagen har 
tilsammen 22 baser, med kapasitet for 396 storebarnsekvivalenter, fordelt over 3 etasjer. 
Bygningen har et brutto areal på ca. 3000 kvm2 med et godkjent leke og oppholdsareal på 1584 



 5 

kvm2. Tåsenløkka barnehage er godkjent etter Lov om barnehager med underliggende lovverk 
22.12.14. 
Oslo Kommune ved Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning har etter en offentlig 
anskaffelsesprosess inngått kontrakt med Læringsverkstedet AS om drift av denne barnehagen i 
6 år, med opsjon på ytterligere 2 år. Det er etablert et nært samarbeid mellom 
Læringsverkstedet og bydel Nordre Aker. 
Læringsverkstedet AS startet 12.01.15 opp 3 baser i Tåsenløkka barnehage, og prosessen med 
opptak av barn samt rekruttering av personale foregår forløpende.  

21.01. flyttet Bergtunet barnehage sin drift med 8 baser, 153 ekvivalenter fra Bergsallèen 21, til 
Tåsenløkka barnehage. Dette er fordi bygningene som Bergtunet i dag befinner seg i skal 
totalrehabiliteres, og huset skal tømmes i løpet av februar 2015. Bergtunet barnehage drifter 
sine baser i 1.etasje i Tåsenløkka barnehage, og det er etablert samarbeid med 
Læringsverkstedet om bruk av huset, sikkerhetsrutiner samt mer faglig samarbeid. 

I tråd med vedtak i budsjettet for Oslo kommune avvikles ved dette barnehageårets slutt drift av 
36 ekvivalenter i midlertidige lokaler knyttet til Tåsen barnehage. På bakgrunn av 
gjeninnføringen av grunnbemanningsavtalen samt budsjettvedtak i bydel Nordre Aker avvikles 
til sammen 12 ekvivalenter i henholdsvis Langmyrgrenda og Badebakken barnehage samtidig. 
Disse forholdene medfører at det ved hovedopptaket for 2015 vil bli frigitt noe mindre kapasitet 
i kommunale barnehager.  

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar saken til orientering. 

Øyvind Henriksen Preben Winger 
bydelsdirektør  ass. bydelsdirektør 
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Sak 5/15      Årsberetning 2014 

Arkivsak: 201400459 
Arkivkode: 101.2 
Saksbehandler: Dag Inge Dønheim 

Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 12.02.15 5/15  

ÅRSBERETNING 2014  

Saksframstilling: 
Bydelsdirektørens forslag til årsberetning 2014 for Bydel Nordre Aker følger vedlagt. 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens forslag til årsberetning 2014 for Bydel Nordre Aker. 

Øyvind Henriksen 
bydelsdirektør 

Vedlegg: 
Årsberetning 2014 
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Sak 6/15      Årsstatistikk 2014 

Arkivsak: 201400459 
Arkivkode: 101.2 
Saksbehandler: Cathrin Haug Emilsen 

Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 12.02.15 6/15  

ÅRSSTATISTIKK 2014  

Saksframstilling: 
Vedlagt følger årsstatistikk 2014 for Bydel Nordre Aker 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar årsstatistikk 2014 til orientering 

Øyvind Henriksen 
Bydelsdirektør 

Vedlegg: 
Årsstatistikk 2014
Nordre Aker 
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Sak 7/15      Politiske representanter til ungdomsråd 

Arkivsak: 201500137 
Arkivkode: 026.1 
Saksbehandler: Marit Neby 

Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 12.02.15 7/15  

POLITISKE REPRESENTANTER TIL UNGDOMSRÅD 

Saksframstilling: 
Da tidligere politiske representanter i ungdomsrådet ønsker å trekke seg er det behov for at 
bydelsutvalget oppnevner nye representanter som kan sitte ut perioden.  

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget oppnevner politiske representanter til ungdomsrådet.  

Øyvind Henriksen 
bydelsdirektør 
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Sak 8/15      Årsberetning 2014 for Marka mobile eldresenter 

Arkivsak: 201400459 
Arkivkode: 101.2 
Saksbehandler: Dag Inge Dønheim 

Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 12.02.15 8/15  

ÅRSBERETNING 2014 FOR MARKA MOBILE ELDRESENTER 

Saksframstilling: 

Vedlagt følger årsberetning for Marka mobile eldresenter 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Årsberetning 2014 for Marka mobile eldresenter tas til orientering 

Øyvind Henriksen 
bydelsdirektør 

Vedlegg: 
Årsberetning for Marka mobile eldresenter 2014 
Vedlegg årsberetning Marka
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Sak 9/15      Årsmelding for Kultur- og oppvekstkomiteen 2014 

Arkivsak: 201500037 
Arkivkode: 101.1 
Saksbehandler: Kjetil Wevling 

Saksgang Møtedato Saknr 
Kultur- og oppvekstkomite 27.01.15 2/15  
Bydelsutvalget 12.02.15 9/15  

ÅRSMELDING FOR KULTUR- OG OPPVEKSTKOMITEEN 2014 

Kultur- og oppvekstkomiteen hadde i 2014 fem møter og behandlet til sammen 38 saker. Dette 
er flere saker sammenlignet med 2013 og på nivå med 2012, da komiteen hadde samme antall 
møter. Økningen skyldes likevel i stor grad at protokoll fra foregående møte er fast sak til hvert 
møte. KO fortsatte i 2014 å ha møter ulike steder i bydelen for å bli bedre kjent med ulike 
virksomheter i bydelen. Disse møtene ble avholdt ved Deichmanske Bibliotek ved Nydalen 
VGS, Glasshuset på Nordberg og Morellbakken skole. Vi fikk omvisning, møtte noen av de 
ansatte og fikk innføring i det arbeidet de gjør der. Komitéen ønsker å fortsette med dette i 
2015. 

Sakene fordeler seg på følgende områder*: 

* Saker som omhandler Frivillighetsmidlene er sortert under «Diverse saker», da de passer i flere kategorier.

I det følgende er et utvalg av saker KO behandlet i 2014 innen områdene: 

1. Kultur og ungdom

2. Frivillighetsmidler

3. Skoler

4. Barnehager

Saksområder 2011 2012 2013 2014 
Idrett, parker og friluftsliv 1 5 2 0 
Kultur og ungdom 4 17 12 13 
Skole 1 7 4 2 
Barnehage 1 7 5 5 
Diverse saker 4 5 8 18 
Sum 11 41 31 38 
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1. KULTUR OG UNGDOM

Abelloftet 
Kultur- og oppvekstkomiteen har fulgt utviklingen av Abelloftet, og den nedsatte 
prosjektgruppen for Abelloftet rapporterer på halvårsbasis til KO. Prosjektgruppen består blant 
annet av 
lokalpolitikere, bydelsadministrasjon, FAU ved Ullevål skole, ungdomsrådet og ideelle 
organisasjoner. I 2014 begynte innholdet i huset virkelig å ta form. Kurstilbudet for barn og 
unge ble videreutviklet med flere tilbud og flere påmeldte. Det var også stadig fler som ville 
benytte seg av lokalene til barnebursdager, dåp og konfirmasjon. Den lokale frivillige 
organisasjonen Kultursløyfa inngikk samarbeid med Kulturenheten i bydelen om å starte opp 
barnekulturhelger under navnet Gøy på loftet. I løpet av høsten ble det gjennomført 7 
arrangement, hvorav de fleste var utsolgt. De fikk støtte fra bydelens frivillighetsmidler og 
Norsk Kulturråd. I tillegg har det vært yoga i samarbeid med Ullevål Hageby Yoga og 
psykomotorisk treningsgruppe i regi av bydelen. 

Den største endringen i aktivitet på huset har vært gjennom samarbeid med den private 
organisasjonen iClub. Etter anbudsrunde i fjor sommer ble de valgt til å drive fritidsklubb ved 
Abelloftet i samarbeid med Forebyggende barne- og ungdomsenhet i bydelen. De har etablert et 
eget klubbstyre og har nå åpent to kvelder i uken. De hadde i tillegg åpent i høstferien, og i 
2015 søkes det om midler til å holde åpent 10 lørdager. Klubben har mellom 25-40 besøkende 
hver dag, og bydelen er svært fornøyd med slike tall.  

Ved siden av å drive fritidsklubben har de blitt faste leietakere med sin aktivitetsskole for 
mellomtrinnet på Ullevål skole. De hjelper også til på barnekulturhelgene ved behov og er 
involvert i planene for oppgradering av Arvid Storsveens Plass, som KO bevilget 
Frivillighetsmidler til. 

Base på Engebråten ungdomsskole 
KO har bedt om at bydelen aktivt jobber for at det også etableres en base for forebyggende 
barne- og ungdomsenhet på Engebråten, og Forebyggende barne- og ungdomsenhet fikk etter 
lang tids forsøk i 2014 på plass et eget klasserom, som de bruker som base. De holder åpent i 
storefri og intensjonen er å få bedre kontakt med de som har sosiale utfordringer på skolen, slik 
at de får bedre oversikt over problemstillingene og enklere kan sette i gang tiltak. De bruker det 
også til gruppevirksomhet for både for Forebyggende, helsesøster og sosiallærer. De har godt 
besøk og terskelen for ungdommene å ta kontakt blir lavere med en slik ordning, enn hvis 
elevene må oppsøke dem på f.eks. Trikkehallen. Det gjør også samarbeid med bl.a. lærere, 
helsesøster og sosiallærer lettere og enklere å nyttiggjøre hverandres kompetanse. 

Åpning av folkebibliotek i Nydalen 
Biblioteket ved Nydalen videregående skole ble åpnet av kulturbyråden. Både BU- og KO-
leder var til stede. Deichmanske bibliotekfilial i de nye, fine og moderne lokalene på Nydalen 
videregående skole har 8000 bind fordelt på fag- og skjønnlitteratur, og boksamlingen skal 
utvikles ytterligere. Det er også mulig å lese aviser og å låne film og lydbøker. Filialen har 
leseapparat for blinde og svaksynte. Høsten 2014 hadde KO et av sine møter i biblioteket. 
Bibliotekets ledelse opplever å være nokså godt besøkt, men håper å få på plass bedre skilting 
for bydelens brukere. Administrasjonen har linket bibliotekets åpningstider og nyttig 
informasjon opp mot bydelens nettsider. KO har anmodet om at bydelen i samarbeid med 
biblioteket må få til bedre skilting, da det er vanskelig for bydelens beboere å finne fram til 
biblioteket. 
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2. FRIVILLIGHETSMIDLER
Det ble for 2014 avsatt kr. 1.000.000,- til Frivillighetsmidler over budsjett. Det kom inn totalt 
65 søknader hvorav 14 av ulike årsaker fikk avslag, 2 søknader ble trukket og de resterende 
fikk midler innvilget. Alle de innvilgende søknadene rapporterte på bruken og fikk midlene 
utbetalt. Bydelsutvalgets prioriterte områder for 2014 var nærmiljøtiltak (skulle tildeles 
minimum 30 % av midlene), kulturtiltak, fysisk aktivitetstilbud mot et eldre publikum og 
oppgradering av kulturlokaler. Dette var en svært bred prioritering, hvor idretten var det eneste 
store området som ikke var prioritert.  

Det viste seg utfordrende med denne typen prioriterte områder, særlig når det settes en fast 
prosentandel, og siden det er vanskelig i forkant å vite hvor mange gode søknader man får inn 
innen de ulike kategoriene. For å kompensere for dette og oppnå kravet til 30 % til 
nærmiljøtiltak ble en del idrettstiltak med nærmiljøprofil prioritert ved fordelingen. 
Bydelsutvalget vedtok i forbindelse med oppsummering av tildelingen for 2014 å ikke ha 
prioriterte områder for tildelingen i 2015, men heller fokusere på kvaliteten i prosjektene. 

Knut Hammervold trappet i 2014 av som saksbehandler for Frivillighetsmidlene. Sekretær for 
KO og Kultur- og nærmiljøkonsulent Kjetil F. Wevling tok over stafettpinnen. Med nytt 
perspektiv kom det noen forslag til endringer av ordningen. Det har vært en utfordring noen år 
at søknadene er vanskelig sammenlignbare pga. mange ulike utforminger på dem og selve 
saksbehandlingen så vel politisk som administrativ har vært tungvint. På bakgrunn av dette 
anbefalte KO Bydelsutvalget å vedta nye retningslinjer og opprette en elektronisk 
søknadsportal for både søknader og rapportering på bruk av midlene. Frivillighetsmidlene 
utlyses i lokalpressen og på bydelens nettsider i desember hvert år for det påfølgende 
tilskuddsår. Søknadsfrist er satt den 15. januar i tilskuddsåret. Bakgrunnen for å endre 
søknadsperioden for Frivillighetsmidlene er å gjøre det enklere for søkerne å gjennomføre 
arrangement støttet av ordninger på våren. Endringene iverksettes fra søknadsrunden i 2015. 

Fordeling 2014 

Formål Antall 
søknader 

Søknads- 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Prosent av 
søknads-
beløp 

Prosent av 
Frivillighets-
midlene 

Barn og ungdom 5 140.000,- 65.000,- 46.4 6.5 
Nærmiljøtiltak 10 564.000,- 273.000,- 48.4 27.3 
Helse og velferd 10 229.800,- 135.000,- 58.7 13.5 
Idrett og friluftsliv 15 1.440.500,- 272.000,- 18.9 27.2 
Sang/musikk/dans/teater 20 601.500,- 215.000,- 35.7 21.5 
Diverse 5 690.000,- 40.000,- 5.8 4 
Totalt 65 3.665.800,- 1.000.000,- 100 

Fordelingen viser som i 2013 at idretten får en lavere prosentmessig fordeling i forhold til 
søknadssum sammenlignet med flere av de andre kategoriene. Årsaken til det er at en del 
idrettslag søker om opp mot 1.000.000,- i støtte til prosjekter. Når det gjelder 
prosentfordelingen for de tilgjengelige midlene totalt kommer idretten langt bedre ut. 
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3. SKOLER

Endring av inntaksområder for Grefsen og Kjelsås skoler 
Det ble litt oppstyr da de nye inntaksområdene ble vedtatt før jul. Lokalpressen og mange 
foreldre engasjerte seg da det ble klart at en god del barn som tidligere skulle gått på Kjelsås 
skole ble flyttet til Grefsen. Noen av dem bor mindre enn fem minutter unna Kjelsås skole, men 
får nå rundt 15 minutters skolevei til Grefsen. Likevel er skoleveien ansett som trygg med 
fortau langs hele Kapellveien. Alternativet med å flytte barn fra andre siden av Grefsenveien 
ble ansett som et dårligere alternativ, da de må krysse trafikkert vei med personbiler, buss og 
trikk uten lyskryss.  KO fikk saken til informasjon, men anbefalte likevel Bydelsutvalget å 
minne UDE på at barna har krav på å gå på sin nærskole.  

4. BARNEHAGER

Full barnehagedekning  
Bydel Nordre Aker har nådd full barnehagedekning, jfr. den lovfestede retten. 
Barnehagedekningen har stor politisk oppmerksomhet, og administrasjonen legger jevnlig frem 
statusrapporter for KO og bydelsutvalget. Bydelen tilpasser driften til bemanningsavtalen som 
ble inngått i forbindelse med «Munchforliket». Andelen pedagoger i bydelens kommunale 
barnehager er god, men fortsatt gis det dispensasjoner hvorav ca. 90% av disse har annen 
høyskoleutdanning e.l.  

Navn på ny barnehage 
Kultur- og oppvekstkomiteen behandlet navngivning av ny barnehage i Claus Borchs vei 19-
23, og sluttet seg til forslaget fra Tåsen Hageby Vel om at navnet på barnehagebygget blir 
Tåsenløkka barnehage. 

Brukerundersøkelsen i barnehager 
Oslo kommune gjennomførte i perioden 27.10 til og med 07.11 brukerundersøkelse for 
foresatte i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Deltagelse i undersøkelsen er 
obligatorisk for kommunale barnehager, mens ikke-kommunale barnehager velger om de vil 
delta. Måltallet for Oslo kommune er satt til 5,2 for foresattes generelle tilfredshet. Bydel 
Nordre Aker hadde i fjor, som tidligere år, oppnådd resultater godt over måltallet på 5,2. 
Resultatet for 2014 viser en generell tilfredshet på 5,41 totalt. Bydel Nordre Aker er best i Oslo 
på brukerundersøkelsen. 

Lærlingarbeidet i Nordre Aker 
Ungdom i bydelen trenger lærlingplasser for å gjennomføre fagutdanningen sin og samfunnet 
har stort behov for kompetente fagarbeidere. Bydelen, som en stor arbeidsgiver og bestiller av 
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tjenester, må ta sin del av ansvaret. Bydelen hadde 8 lærlinger som avsluttet sin læretid høsten 
2014 og det ble tatt inn 4 nye lærlinger samme høst. Alle disse på barn– og 
ungdomsarbeiderfaget. I tillegg ble bydelen godkjent som lærebedrift for helsearbeiderfaget i 
2014 og det ble tatt inn 2 lærlinger høsten 2014. Det planlegges for ytterligere 4-5 lærlinger på 
helsefagarbeiderfaget høsten 2015. Bydelen begynner denne våren på arbeidet for å bli 
godkjent som lærebedrift på kontor og administrasjon. Måltallet i løpet av 2015 er 12 lærlinger. 

Tidligere vedtak i saken: 

Kultur- og oppvekstkomite har behandlet saken i møte 27.01.15 og har fattet følgende vedtak 

KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget tar Årsmelding 2014 for Kultur- og oppvekstkomiteen til orientering. 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Bydelsutvalget tar Årsmelding 2014 for Kultur- og oppvekstkomiteen til orientering. 

Øyvind Henriksen Preben Winger 
bydelsdirektør  ass. bydelsdirektør 
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Sak 10/15    Rapport for Elvelangs i Fakkellys 2014 

Arkivsak: 201500036 
Arkivkode: 825 
Saksbehandler: Kjetil Wevling 

Saksgang Møtedato Saknr 
Kultur- og oppvekstkomite 27.01.15 3/15  
Bydelsutvalget 12.02.15 10/15  

RAPPORT FOR ELVELANGS I FAKKELLYS 2014  

Elvelangs i Fakkellys har blitt en fast årlig tradisjon og er et av Oslos største gratis 
kulturarrangement. Torsdag kveld nærmest høstjevndøgn erstattes den elektriske belysningen 
langs Akerselva med 4000 fakler. Publikum inviteres til en stemningsfull vandring langs elva 
der man opplever forskjellige kulturinnslag underveis i form av lys, dans og toner, både fra 
profesjonelle og amatører. Elvelangs i Fakkellys er et samarbeid mellom bydelene langs 
Akerselva og turen går fra Nordre Aker gjennom Sagene og Grünerløkka før den ender opp i 
Gamle Oslo. Flere hundre frivillige bidrar med kulturinnslag og det var i 2014 anslagsvis 
40.000 publikummere. 

Årets arrangement fant sted torsdag 25. september fra kl. 20.00-23.00. Se ellers vedlagt rapport 
for mer informasjon. 

Tidligere vedtak i saken: 

Kultur- og oppvekstkomite har behandlet saken i møte 27.01.15 og har fattet følgende vedtak 

KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget takker bydelens ansatte og samarbeidspartnere for den flotte innsatsen. BU tar 
ellers rapport fra Elvelangs i Fakkellys 2014 til orientering. 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Bydelsutvalget tar rapport fra Elvelangs i Fakkellys til orientering. 

Øyvind Henriksen Preben Winger 
bydelsdirektør  ass. bydelsdirektør 

Vedlegg: 
 Rapport Elvelangs 2014 
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Sak 11/15    Frivillighetsmidler 2015 

Arkivsak: 201500038 
Arkivkode: 855 
Saksbehandler: Kjetil Wevling 

Saksgang Møtedato Saknr 
Kultur- og oppvekstkomite 27.01.15 6/15  
Bydelsutvalget 12.02.15 11/15  

FRIVILLIGHETSMIDLER 2015  

Det kom i år inn 70 søknader. Dette er en økning på 5 stk. sammenlignet med 2014, da tallet 
var 65. Økningen skyldes i hovedsak omgjøring til prosjektbaserte søknader, slik at samme lag 
kan ha sendt inn søknad om støtte til flere prosjekter. Samlet søknadssum er på kr. 3.944.720,-. 
Dette er en økning på kr. 278.920,- fra 2014, da samlet søknadssum var på 3.665.800,-. 14 
søknader eller delsøknader er anbefalt avslått på grunn av at de ikke oppfyller kravene for 
støtteordningen, er for kostnadskrevende til at et rimelig bidrag fra frivillighetsmidlene fører til 
realisering eller pga. av kvalitet på selve tiltaket sammenlignet med andre søknader. Ingen 
søknader er i år forslått avvist pga. mangelfulle opplysninger eller for sent innlevert søknad. 
Samtlige søknader er levert via den elektroniske søknadsportalen. 

Søknadene er foreslått fordelt på følgende måte: 

Formål Antall Søknadssum Fordeling 
2013 

Fordeling 
2014 

Forslag til 
fordeling 2015 

Frivillig kulturliv 31 915.098,- 175.000,- 280.000,- 285.000,- 
Nærmiljøtiltak 8 906.500,- 285.000,- 273.000,- 171.000,- 
Helse og velferd 13 331.500,- 60.000,- 135.000,- 160.000,- 
Idrett og friluftsliv 15 1.676.772,- 190.000,- 272.000,- 330.000,- 
Annet 3 117.850,- 100.000,- 40.000,- 54.000,- 
Totalt 70 3.947.720,- 810.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 

Endringer av frivillighetsmidlene fra 2015 
Bydelsutvalget vedtok 19. juni 2014 nye retningslinjer for Frivillighetsmidlene. Disse omfattet 
bl.a. en forenkling av søknadskategoriene, tidligere søknadsfrist og at det skulle opprettes en 
standardisert elektronisk søknadsportal for både søknader og rapportering. Portalen ble 
utformet etter samme mal som resten av Oslo Kommune sine søknadsportaler og åpnet 1. 
desember. Søknadsfristen ble satt til 15. januar, slik at lagene skulle få utbetalt midlene 
tidligere på året enn før. Hensikten var å gjøre det enklere for lagene å planlegge aktiviteter, 
øke mulighetene for å støtte tiltak på vårsemesteret og forenkle så vel søknadsskriving som 
saksbehandling. 

For å sikre at informasjon om disse endringene nådde potensielle søkere ble det informert bl.a. 
på bydelens nettside, Facebook, Nordre Aker Budstikke og ved å sende epost til alle idrettslag 
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og kulturlag bydelen hadde kontaktinfo på, i tillegg til alle som søkte midler i 2014. I forhold til 
antall søknader for 2015 ser det ut til at informasjonsarbeidet har fungert tilfredsstillende. 

Det var i forkant noe bekymring for at særlig eldre søkere skulle få utfordringer med å benytte 
seg av den nye søknadsportalen og la være å søke. Det skjedde heldigvis ikke, men det kom inn 
noen søknader på papir. Administrasjonen tok da kontakt med dem det gjaldt og veiledet dem 
gjennom søknadsprosessen. I ett tilfelle ble saksbehandler nødt i å søke på vegne av et lag, men 
det var grunnet at søker ikke rakk å gjøre det selv. 

Det har i tillegg vært et par utfordringer med at idrettslag ikke har egne budsjetter for de ulike 
tiltakene sine og det har vanskeliggjort utformingen som prosjektsøknader. Administrasjonen 
har hatt god dialog med de idrettslagene det gjelder og fra 2016 burde dette være innkjørt. 
Bydelen har vært litt fleksible i forhold til å godta flere prosjekter/tiltak i en og samme søknad i 
år, siden dette er første året med endringer. 

I 2014 bestemte Bydelsutvalget fire prioriterte områder for frivillighetsmidlene. Blant annet ble 
det vedtatt at minst 30% av midlene skulle gå til nærmiljøtiltak. En slik presisering viste seg 
noe vanskelig å gjennomføre på en god måte, da det i forkant av søknadsrunden er vanskelig å 
vite hvor mange prosjekter av høy kvalitet der blir søkt om støtte til innen de ulike 
søknadskategoriene. Derfor ble det for 2015 ikke vedtatt prioriterte områder, men heller at 
fokus skulle være på kvalitet ved den enkelte søknad. 

Etter endringer i søknadskategoriene for støtteordningen er de gamle kategoriene «Barn og 
unge» og «Sang/musikk/dans/teater» slått sammen til én kategori med navn «Frivillig 
kulturliv». 

Frivillig kulturliv 
Bydelen mottok 31 søknader i år innen kategorien og det er 6 fler enn i 2014. Total søknadssum 
var på kr. 915.098,-. Dette er en økning på ca. kr. 173.598,- fra i fjor. Anbefalt støtte er på kr. 
285.000,-, noe som utgjør ca. 31% av den samlede søknadssummen for denne 
søknadskategorien og 28.5% av den totale avsetningen til Frivillighetsmidler for 2015.  

Til sammenligning var tilskuddsprosenten i 2014 for denne søknadskategorien på 37.8% og det 
utgjorde 28% av den totale avsetningen til Frivillighetsmidlene. 

I år kom Nydalenrevyen med søknad og budsjett i tide og det er foreslått å støtte denne 
skolerevyen, siden de er avhengige av støtteordninger og sponsorer for å kunne gjennomføre. 
Det er foreslått å støtte et nytt frivillig initiativ ved Abelloftet, der Kultursløyfa planlegger en 
arrangementsserie med ulike tiltak for voksne. Ellers er det under planlegging et nytt voksenkor 
på Nordberg, som er innstilt med litt midler i etableringsstøtte fra bydelen. Generelt sett er det 
mange av de samme som går igjen. 

Nærmiljøtiltak 
Bydelen mottok 8 søknader i år innen kategorien og det er 2 færre enn i 2014. Total 
søknadssum var på kr. 906.500,-. Dette er en økning på ca. kr. 342.500,- fra i fjor. Anbefalt 
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støtte er på kr. 171.000,- noe som utgjør ca. 18.9% av den samlede søknadssummen for denne 
søknadskategorien og 17.1% av den totale avsetningen til Frivillighetsmidler for 2015.  

Til sammenligning var tilskuddsprosenten i 2014 for denne søknadskategorien på 48.5% og det 
utgjorde 27.3% av den totale avsetningen til Frivillighetsmidlene. 

Nærmiljøtiltak var prioritert område i 2014 og skulle tildeles minimum 30% av den totale 
avsetningen for Frivillighetsmidlene. For å oppfylle kvoten ble en del søknader i kategorien 
«idrett og friluftsliv» støttet. Den kraftige økningen i søknadssummen for denne kategorien 
skyldes i hovedsak at Øvre Grefsen Vel søker om kr. 575.000,- til å lage sandvolleyball bane på 
Myrerjordet. Denne søknaden er for øvrig foreslått avslått, da prosjektet i følge budsjettet ikke 
kan realiseres uten full støtte fra bydelen. Det vil i så fall tilsi at over halvparten av den totale 
avsetningen for Frivillighetsmidlene i 2015 går til ett enkelt prosjekt. Det er ellers foreslått å 
støtte oppgradering av tre lekeplasser i bydelen og til en mulighetsstudie for at den gamle 
kinosalen på John Collets Plass kan benyttes til kulturaktiviteter i fremtiden. 

Helse og velferd 
Bydelen mottok 13 søknader i år innen kategorien og det er 3 fler enn i 2014. Total søknadssum 
var på kr. 331.500,-. Dette er en økning på ca. kr. 101.700,- fra i fjor. Anbefalt støtte er på kr. 
160.000,-, noe som utgjør ca. 48.3% av den samlede søknadssummen for denne 
søknadskategorien og 16% av den totale avsetningen til Frivillighetsmidler for 2015. 

Til sammenligning var tilskuddsprosenten i 2014 for denne søknadskategorien på 58.3% og det 
utgjorde 13.5% av den totale avsetningen til Frivillighetsmidlene. 

Dette var den søknadskategorien det var mest bekymring for at potensielle søkere skulle vegre 
seg for å ta i bruk den nye søknadsportalen, siden det er mange eldre søkere. Det viste seg 
heldigvis ikke å være tilfelle. Istedenfor registrer vi en liten økning både i antall søknader og 
søknadssum. Det var likevel 3-4 søkere som trengte hjelp med å søke. Grefsenhjemmets 
Venner sin søknad er sendt inn av saksbehandler, siden hun som skulle sende den inn måtte i 
begravelse. Det snek seg dessverre inn en feil i teksten, så korrekt antall hyggekvelder pr. 
måned skal være tre (ikke to). 

Idrett og friluftsliv 
Bydelen mottok 15 søknader i år innen kategorien og det er 2 færre enn i 2014. Total 
søknadssum var på kr. 1.676.772-. Dette er en økning på ca. kr. 236.272,- fra i fjor. Anbefalt 
støtte er på kr. 330.000,-, noe som utgjør ca. 19.7% av den samlede søknadssummen for denne 
søknadskategorien og 33% av den totale avsetningen til Frivillighetsmidler for 2015.  

Til sammenligning var tilskuddsprosenten i 2014 for denne søknadskategorien på 19% og det 
utgjorde 27.2% av den totale avsetningen til Frivillighetsmidlene. 

Det er mange av de samme prosjektene som går igjen hvert år i denne søknadskategorien. Det 
er en ny søker i forhold til 2014 og det er Lyn Fotball, som søker om midler til å sette i stand to 
fotballøkker på Tåsen/Berg. Kjelsås IL har for egen regning brukt kr. 800.000,- til å legge 
kunstgress på Kjelsåsmyra. Det er foreslått at bydelen bidrar med midler til lørdagstreff og 
ballfangernett her.  
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Annet 
Bydelen mottok 3 søknader i år innen kategorien og det er 2 færre enn i 2014. Total 
søknadssum var på kr. 117.850,-. Dette er en nedgang på ca. kr. 572.150,- fra i fjor. Anbefalt 
støtte er på kr. 54.000,-, noe som utgjør ca. 45.8% av den samlede søknadssummen for denne 
søknadskategorien og 5.4% av den totale avsetningen til Frivillighetsmidler for 2015.  

Til sammenligning var tilskuddsprosenten i 2014 for denne søknadskategorien på 5.8% og det 
utgjorde 4% av den totale avsetningen til Frivillighetsmidlene. 

Hovedårsaken til denne kraftige nedgangen er at Grefsen og Disen Vel i fjor søkte om 510.00,- 
til oppgraderinger av «Svetter’n» og Kjelsås FAU søkte om 100.000 til ny garderobeløsning for 
3./4. trinn på skolen. Det er i år foreslått å innvilge de resterende midlene Naturvernforbundet 
Oslo-Akershus trenger å ferdigstille naturkart for Grefsenkollen. Dette er et prosjekt bydelen 
har støttet med Frivillighetsmidler over flere år. 

Tidligere vedtak i saken: 

Kultur- og oppvekstkomite har behandlet saken i møte 27.01.15 og har fattet følgende vedtak 
. 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar Kultur- og oppvekstkomiteen sin innstilling til fordeling av 
frivillighetsmidler for 2015 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 
Bydelsutvalget vedtar Kultur- og oppvekstkomiteen sin innstilling til fordeling av 
frivillighetsmidler for 2015. 

Øyvind Henriksen Preben Winger 
bydelsdirektør  ass. bydelsdirektør 

Vedlegg: Frivillighetsmidler 2015 – Innstilling fra KO 
 Frivillighetsmidler 2015 – Søknader 
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Sak 12/15    Verbalvedtak 2014.Satusrapport ved årets slutt 

Arkivsak: 201400591 
Arkivkode: 121.0 
Saksbehandler: Preben Winger 

Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø, plan og samferdselskomiteen 26.01.15 3/15  
Kultur- og oppvekstkomite 27.01.15 4/15  
Bydelsutvalget 12.02.15 12/15  

VERBALVEDTAK 2014.SATUSRAPPORT VED ÅRETS SLUTT 

Samhandlingsreformen 
I rapport om Samhandlingsreformen (sak 146/13) og erfaring etter 22 måneder oppgis det at 
“det stadig meldes flere pasienter med rus/psykiatrisk diagnose, og at disse til enhver tid utgjør 
mellom 25 og 30 % av antall meldte pasienter”. Bydelsutvalget ber derfor om at 
administrasjonen ser på muligheten for å styrke dette området.  

Svar: 
Så langt har bydelen ikke klart å styrke/øke ressursene til psykisk helse, men det er igangsatt 
gjennomgang av organiseringen av arbeidet med psykisk helse og ressursbruken   

Bydelens parker og nærmiljøanlegg 
Bydelsutvalget ber administrasjonen se på ulike modeller for å opprettholde standard for 
bydelens parker og nærmiljøanlegg, herunder planlegge vedlikeholds- eller utbedringstiltak 
som kan iverksettes siste halvår dersom bydelen ligger an til mindreforbruk. 

Svar: 
Det ble foretatt en gjennomgang og oppgradering av park – og nærmiljøanleggene i fjor, jfr. 
BU-sak 172/13, som senere ble fulgt opp i nytt saksframlegg til bydelsutvalget 19. juni (BU sak 
87/14), der bydelsutvalget økte bevilgningen med 200 000 kr. til formålet oppgradering av 
lekeutstyr, benker o.l. Samtidig påpekes det at kr. 300.000,- av frivillighetsmidlene i 2014 er 
tildelt tiltak innen nærmiljøanlegg i samarbeid med vel, bl. annet er aktivitetsapparater satt opp 
i Halsparken og Tåsenløkka. I 2014 er det bevilget 30.000 kr. til mulighetsstudie for Arvid 
Storsveens plass og 150.000 kr til ferdigstillelse av parkhytte i Kløverveien barnepark. 

Kvalitet i barnehagene 
Bydelsutvalget ber administrasjonen om å sørge for nok bemanning med gode fagfolk som kan 
gi omsorg og et godt pedagogisk tilbud til barna. 
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Svar: 
Bydelen tilpasser driften til bemanningsavtalen som ble inngått i forbindelse med «Munch-
forliket». Andelen pedagoger i bydelens kommunale barnehager er god, men fortsatt gis det 
dispensasjoner, pr. årsskiftet 18 i kommunale og 39 i ikke-kommunale barnehager - hvorav ca.  
90% av disse har annen høyskoleutdanning e.l. Bydelen skårer meget høyt på 
brukerundersøkelser for 2014. Det vises til BU-sak 178/14 

Psykisk helsearbeid barn og ungdom 
Bydelen bes å fortsette det gode arbeid med å avdekke psykiske lidelser så tidlig som mulig i 
nært samarbeid med barnehage, skole og familie. I dette arbeidet må det stilles konkrete krav til 
at familie og eventuelle andre foresatte tar ansvar så langt det er mulig. 

Svar: 
Bydelen følger opp dette gjennom samarbeid og tiltak med aktører som er aktive på området 

Undernæring blant hjemmeboende eldre 
Bydelen må øke innsatsen for å hindre underernæring blant hjemmeboende eldre. 

Svar: 
Bydelen har gjennom 3 år hatt fokus på ernæring blant eldre. Her har man samarbeidet med 
Høyskolen i Oslo og Akershus og mottatt eksterne midler. Resultatene av dette arbeid er at av 
200 brukere av hjemmetjenester i bydelen har hele 90% enten gått opp i vekt eller holdt vekten. 
Så langt er administrasjonen godt fornøy med slikt resultat. Det viser at systematisk fokus over 
lengre tid etterhvert gir gode og ønskete resultater. Dette prosjektet videreføres i 2015. 

Omsorg +/bofelleskap for eldre 
Bydelen bes om å starte arbeidet med en langsiktig plan for en vesentlig økning av antall 
omsorgsboliger eller andre typer bofellesskap for eldre. Boligene kan være i offentlig eller 
privat regi, og bydelen bør samarbeide med frivillige organisasjoner og utbyggere. 

Svar: 
Bydelen har over lengre tid arbeidet med boligframskaffelse i: Pastor Fangens vei 22, frigjøre 
leiligheter til Myrer Omsorg+, reguleringsarbeidet knyttet til Kjelsåsveien 114 - 116 
(Omsorgsboliger), OBY (Omsorgsbygg Oslo KF) har grepet fatt i bestilling fra bydelen hva 
angår å utrede Nils Lauritssønsvei 34  for omsorgsboliger. Alt dette er prosjekter som vil gå 
over år og ofte tar tid å få fram. Pastor Fangen vei 22 forventes byggestart våren 2015 med 
ferdigstillelse medio 2016  

Lærlingplasser i bydelen 
Ungdommen i bydelen trenger lærlingplasser får å få tatt fagutdanning si.  Samfunnet har stort 
behov for kompetente fagarbeider. Byen og bydelen, som en stor arbeidsgiver og bestiller av 
tjenester, må ta sin del av ansvaret. BU ber administrasjon legge til rette for fler lærlingplasser i 
bydelen. Vi må minst følge opp måltallene vi har fått av bystyret. I tillegg må vi, der det vi kan, 
legge det inn som et premiss i anbuds og bestillingsprosesser.   
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Svar: 
Bydel Nordre Aker er fra Rådhuset (Bystyresak 311/11 – Økt inntak av lærlinger i Oslo 
kommune) definert til å ha 13 lærlinger i utgangen av 2015 fordelt med 4 barn– og 
ungdomsarbeidere, 7 helsefagarbeider og 2 kontor og administrasjon. Ved utgangen av 2014 vil 
8 barn– og ungdomsarbeidere avslutte utdanningen. Det er tatt inn 6 nye lærlingen i høst. I 
tillegg har man gjennom vårhalvåret arbeidet med å få klargjort / godkjent bydelen som 
lærebedrift på helsefaget. Allerede i høst ble 2 av læringer tatt inn på dette faget med sikte på 
økning med 4- 5 lærlinger fra høsten 2015. Kontor – og administrasjonsfaget søkes det lagt til 
rette for i 2015. 

Ungdomstilbud 
Bydelsutvalget ber om at tilbudet på Trikkehallen, Vestgrensa 2 og Glasshuset utvikles i godt 
samarbeid med ungdommen, slik at de får et eierforhold til aktivitetene der.  Bydelen må være 
en tilrettelegger slik at forskjellige lokale krefter finner hverandre og vi på den måten får et 
levende og kreativt miljø i lokalene. Å la ungdommen synes og høres på en positiv måte er den 
beste forebygging vi kan ha. Det gir en styrke som kan mobiliserer viss det skjer negative ting 
blant ungdommen.  

Svar: 
Det arbeides jevnt med ungdomsmedvirkning. Bydelen har i år mottak eksterne driftsmidler til 
oppstart og drift av ungdomstiltak ved Abelloftet i Vestgrensa 2. Disse støttemidlene vil 
fortsette i flere år. Driften av Abelloftet startet opp høsten 2014 og ungdom ved Marienlyst 
ungdomsskole og 7. trinn Ullevål skole er med på å utforme tilbudene i samarbeid med iClub 
(drifter) og Ungdomskontoret (ansvarlig). Glasshuset har samarbeidet mellom skole, 
Ungdomskontor, skolehelsetjenesten og nå barn– og ungdomspsykiatrien (BUP) kommet godt i 
gang. 
Trikkehallen drifter en god, stabil og vital virksomhet der ungdom er aktiv i en rekke tiltak og 
arrangementer, samtidig som man bygger opp kontakt til nye Morellbakken ungdomsskole.  
Bydelen har et aktiv Ungdomsråd som er involvert i alle disse tilbudene og som møter jevnlig i 
KO – komiteens møter. 

Samarbeid om heltid  
Bydelsutvalget ber om å få lagt fram en sak om bruk av deltidsstillinger i bydelen og at vi 
starter forberedelser til et prosjekt om tiltak for å gjøre heltid til et naturlig valg også i 
omsorgsyrker 

Svar: 
HR enheten i administrasjonen er i gang med dette arbeidet. Uønsket deltid er drøftet med 
tillitsvalgte, bl.a. håndtering av fortrinnsrett til full stilling. Arbeidet er i gang og skal behandles 
i arbeidsmiljøutvalget i året som kommer (2015) slik at lokale retningslinjer kan bli klargjort.  
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Tidligere vedtak i saken: 

Miljø, plan og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 26.01.15 og har fattet følgende 
vedtak 

MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak 
Bydelsadministrasjonens oppfølging av Bydelsutvalgets verbalvedtak for budsjettåret 2014 tas 
til orientering. 

Kultur- og oppvekstkomite har behandlet saken i møte 27.01.15 og har fattet følgende vedtak 

KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget tar utkvittering av verbalvedtak for 2014 til orientering. 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsadministrasjonens oppfølging av Bydelsutvalgets verbalvedtak for budsjettåret 2014 tas 
til orientering. 

Øyvind Henriksen Preben Winger 
Bydelsdirektør  ass. bydelsdirektør  
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Sak 13/15    Årsmelding for 2014 for MPS-komitèen 

Arkivsak: 201401383 
Arkivkode: 101.1 
Saksbehandler: Knut Hammervold 

Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø, plan og samferdselskomiteen 26.01.15 2/15  
Bydelsutvalget 12.02.15 13/15  

ÅRSMELDING FOR 2014 FOR MPS-KOMITÈEN  
Saksframstilling: 
MPS-komitèen har i 2014 hatt 7 møter og behandlet 67 møtesaker og 22 referatsaker.  
Fordeling av saker på sakstyper-områder er følgende: 

Sakstype-område 2011 2012 2013 2014 
Planarbeid 4 3 3 8 
Reguleringer og byggesaker 13 19 24 33 
Trafikk og samferdsel 11 15 16 13 
Miljø 4 0 2 0 
Idrett og friluftsliv 1 5 3 3 
Prosjekter 1 16 14 2 
DIV, protokoll mm 8 

SUM 34 58 62 67 

De dominerende sakstypene er fortsatt plan-, regulering- og byggesaker, samt trafikk og 
samferdselssaker. Dette beskriver en bydel fortsatt i en voldsom utvikling, der det planlegges 
og bygges mye nytt, der folketall og trafikk øker, og der bydelens politikere søker å sette fokus 
på de konsekvensene utviklingen har for bydelens beboere. 
Fraværet av miljøsaker beskriver en situasjon der lokaldemokratiet i Oslo ikke er involvert i det 
miljøarbeidet kommunen er engasjert i. Den store oppgaven; « å feie for egen dør» i 
miljøarbeidet som ble lansert i 2004 er fortsatt ikke fullført. Det gjenstår å miljøsertifisere 
mange virksomheter i kommunen. 
For bydel Nordre Aker sin del arbeides det med å bli sertifisert som «hovedkontor» for 
administrasjonen i løpet av 1. halvår 2015. Da vil arbeidet med å sertifisere tjenestestedene bli 
adskillig enklere, og planen er å ha alle tjenestestedene sertifisert i løpet av 2016. 

Tidligere vedtak i saken: 

Miljø, plan og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 26.01.15 og har fattet følgende 
vedtak 

MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Årsmeldingen fra MPS-komitéen tas til orientering 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Årsmeldingen fra MPS-komitèen tas til orientering 

Øyvind Henriksen Preben Winger 
bydelsdirektør  ass.bydelsdirektør 
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Sak 14/15    Oppstartsmøte Midtoddveien 40-40, Oset 
Vannrenseanlegg  

 
Arkivsak: 201400432 
Arkivkode: 512 
Saksbehandler: Knut Hammervold 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø, plan og samferdselskomiteen 26.01.15 4/15  
Bydelsutvalget 12.02.15 14/15  
 
 
 
OPPSTARTSMØTE MIDTODDVEIEN 40-40, OSET VANNRENSEANLEGG  
 
Saksframstilling: 
COWI arkitekter varsler på vegne av utbygger, Vann- og avløpsetaten oppstart av arbeider med 
detaljeringsplan for utvikling av Oset vannbehandlingsanlegg. 
Planene har som siktemål følgende: 

• Tilrettelegge for nye utjevningsbassenger som fjellanlegg 
• Tilrettelegge for framtidige beredskapsbassenger som fjellanlegg 
• Tilrettelegge for framtidige utvidelse av vannbehandlingsanlegg som fjellanlegg 
• Tilrettelegge for framtidig styrking av vannforsyning til østlige og søndre bydeler med 

ny overføringsledning 
• Tilrettelegge for rigg- og anleggsområde for bygging av rentvanns-bassenger, inkludert 

midlertidig anleggsvei mellom Oset og Maridalsveien 
• Innregulere eksisterende anlegg i strid med gjeldende reguleringsplan. 

 
Utvidelsene av Oset vannrenseanlegg har et 30-års perspektiv der nye utjevningsanlegg er 
første fase for å kunne produsere rent vann jevnere enn i dag over døgnets timer, og spesielt 
produsere rent vann i timer på døgnet med lite forbruk for bruk i timer med høyt forbruk. 
Alle anlegg vil bli bygget inne i fjellhall med unntak av ny portal for ankomst til fjellanlegget. 
Planarbeidet vil berøre en rekke eiendommer i Oset- området som vil inngå i sikringssoner 
rundt vannforsyningsanlegget. 
Planarbeidet er tillatt oppstartet i forhold til markaloven, samt forskrift om Maridalen 
Landskapsvernområde av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
Planarbeidet er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning og vil ikke bli omfattet av §2 
eller §3, og utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning. Plankonsulent gir likevel løfte 
om å belyse alle relevante forhold i nødvendig grad vedr. naturmangfold, kulturminner, 
landskap, friluftsliv i anleggsfasen og driftsfasen. 
Eget informasjonsmøte ble gjennomført 7.1.2015 på Kjelsås skole. 
 
Erfaringer fra tidligere anleggsfase på Oset 
Uttransporten av masser fra fjellanlegget var forventet med støy, støv og trafikkproblemer. 
Ingen av disse ble en realitet. Anleggsveien fungerte perfekt for uttransporten, bilene ble spylt 
før utkjøring, så ingen støvplage ble registrert, og trafikkøkningen på Maridalsveien ble 
marginal, ca150 ÅDT. Flere fartskontroller ble gjennomført i Maridalsveien under 
anleggsperioden, ikke i ett eneste tilfelle ble det konstatert at anleggsbilene fra Oset brøt 
fartsgrensene. 
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Der vi fikk tilbakemeldinger fra beboerne på Kjelsås, gjaldt det sprengningene inne i fjellet 
samt støy fra vifteanlegget. Den støyen ble spesielt for gårdene på vestsiden av Maridalsvannet, 
godt merkbar, selv om tiltak ble forsøkt gjennomført på å dempe støyen fra viftene. 
For beboerne ved parkeringsplassen på Oset ble den økte trafikken merkbar, og støv fra den 
gjorde det nødvendig med hyppigere husvask enn vanlig. Da også ombyggingsarbeidene for 
Kjelsås skole startet opp ikke lenge etter at Oset var avsluttet og nedrigget, har belastningen i 
ettertid vist seg å bli mere enn flere har tålt. Da oppstart på Oset tidligere ble varslet, kom det 
inn klager fra beboerne på oppstart av ny anleggsperiode. De syntes at belastningen på området 
i form av økt trafikk, støy og støv, spesielt fra trafikken til og fra boligriggen, hadde vært høy 
over lang tid og at de ønsket seg et annet område som plass for boligriggen. 
Bydelen hadde jevnlige møter med entreprenøren under anleggsfasen vedrørende håndtering av 
klager, registrering av avvik mm. Dette anbefales tatt opp igjen i ny anleggsfase. 
 
Bydelsdirektørens vurdering 
På tross av anleggets omfang, vil konsekvensene av anleggsperioden være begrenset til trafikk 
og støvplager for bebyggelsen nær Oset, og eventuelt støy mest for bebyggelsen på vestsiden 
av Maridalsvannet. Dette er plager som er påregnelige for en anlegg av denne type og innenfor 
de som omgivelsene sannsynligvis må kunne akseptere. 
For eventuelle støyplager kan det kreves jevnlige målinger av viftestøyen, eventuelt at det 
etableres et støyovervåkende regime som registrerer og loggfører alle støyhendelser rundt 
anlegget. Dette er det bydelsoverlegen som i sin tur skal vurdere ved eventuelle søknader om 
støydispensasjoner eller ved eventuelle klage. 
Belastningen på et område av å på nytt få en omfattende riggplass etablert i umiddelbar nærhet, 
er ikke ubetydelig, og det bør henstilles til utbygger å søke etter alternative steder for en 
eventuell boligrigg. 
En rutine for samarbeidsmøter for å håndtere klager og avvik bør anbefales slik at hensynet til 
publikum blir ivaretatt på en akseptabel måte. 
 
 Tidligere vedtak i saken: 
 
Miljø, plan og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 26.01.15 og har fattet følgende 
vedtak 
MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak. 
 

1. Bydelsutvalget i Nordre Aker tar planene for detaljering av Oset 
vannbehandlingsanlegg til orientering. 

2. Det anbefales at det etableres samarbeidsrutiner mellom byggherre og bydelen for å 
ivareta klagebehandling og informasjonsbehovet for allmenheten. 

3. Flere lengre anleggsperioder i dette området har påført beboerne rundt 
parkeringsplassen ved Oset stor belastning i lengre perioder. Det anbefales derfor at 
boligriggen for arbeiderne søkes plassert på andre steder enn ved parkeringen, 
alternativt at det gjennomføres kompenserende tiltak for de som blir sterkest berørt. 

4. Bydelsutvalget ber om at det under og etter  anleggsarbeidet vurderes en forbedret 
gangforbindelse fra Oset opp til Langsetløkka, og at det vurderes deponert masser til en 
ny utmarksparkering ved Småvannene som kan forbindes med Langsetløkka. 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

1. Bydelsutvalget i Nordre Aker tar planene for detaljering av Oset 
vannbehandlingsanlegg til orientering. 

2. Det anbefales at det etableres samarbeidsrutiner mellom byggherre og bydelen for å 
ivareta klagebehandling og informasjonsbehovet for allmenheten. 

3. Flere lengre anleggsperioder i dette området har påført beboerne rundt 
parkeringsplassen ved Oset stor belastning i lengre perioder. Det anbefales derfor at 
boligriggen for arbeiderne søkes plassert på andre steder enn ved parkeringen, 
alternativt at det gjennomføres kompenserende tiltak for de som blir sterkest berørt. 

 
 
 
Øyvind Henriksen       Preben Winger 
bydelsdirektør                    ass.bydelsdirektør 
 
 
 
Vedlegg: 
Kunngjøring oppstart  
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Sak 15/15    Nordbergbakken 1-bestilling av oppstartsmøte  
 
Arkivsak: 201401374 
Arkivkode: 512 
Saksbehandler: Knut Hammervold 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø, plan og samferdselskomiteen 26.01.15 5/15  
Bydelsutvalget 12.02.15 15/15  
 
 
 
NORDBERGBAKKEN 1-BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE 
 
 
Saksframstilling: 
NUNO Arkitekter vil undersøke muligheten av å kunne skille ut en tomt av eiendom i 
Nordbergbakken 1, gnr. 52, bnr 345.  
 
Eiendommen er en del av en reguleringsplan for Sogn Haveby, med en fastlagt bygnings- og 
grøntstruktur for området. Denne strukturen er godt bevart, og med stor sannsynlighet også 
ønsket bevart videre. 
 
Innenfor småhusplanens regler er bygget tilpasset de karv som stilles til utforming, høyde og 
utnyttelsesgrad. 
 
Eksisterende eiendom ligger som eneste tomt mellom to husrekker, i Konvallveien og 
Staudeveien, som begge krysser Nordbergbakken. Tomten som vurderes utskilt utgjør den 
innerste delen av eiendommen, og  planlagte bygg vil ligge i rekke med bygningene både i 
Konvall- og i Staudeveien.  Det vises til vedlagte plankart og situasjonsplan  samt skråfoto. 
 
Bydelsdirektørens vurdering 
Bydelsdirektøren ser ikke at eksisterende bygningsstruktur og grøntstruktur i området vil bli 
endret ved utskillelsen av den omsøkte tomten. Den omsøkte tomten er del av en eiendom som 
ligger mellom to husrekker og utnytter et ellers ledig areal. Det forutsettes at tomt og planlagte 
bygning er i tråd med bestemmelsene i småhusplanen. 
 
Den omsøkte tomten er den eneste tomten som lar seg utskille i dette området uten å gjøre en 
endring av eksisterende bygnings- og grøntstruktur.  Forventet vekst i Oslos befolkning de 
kommende år tilsier at det må åpnes for denne type fortetninger der det kan skje uten at 
eksisterende bolig- og grøntstrukturer trengs å endres på. 
 
Det bør derfor kunne løse saken i form av en dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for 
dette enkeltstående tilfellet i dette området. 
 
Tidligere vedtak i saken: 
 
Miljø, plan og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 26.01.15 og har fattet følgende 
vedtak 
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MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak. 
 

1. Bydelsutvalget ser ikke at planene for utskilling av tomt fra eiendom gnr.52, bnr. 345, 
Nordbergbakken 1, vil endre eksisterende bygnings- og grøntstruktur for dette området. 

2. Det anbefales derfor at det gis dispensasjon fra gjeldende regulering for omsøkte tiltak 
som et enkeltstående tilfelle innen dette området. 

 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

1. Bydelsutvalget ser ikke at planene for utskilling av tomt fra eiendom gnr.52, bnr. 345, 
Nordbergbakken 1, vil endre eksisterende bygnings- og grøntstruktur for dette området. 

2. Det anbefales derfor at det gis dispensasjon fra gjeldende regulering for omsøkte tiltak 
som et enkeltstående tilfelle innen dette området. 

 
 
 
Øyvind Henriksen       Preben Winger 
bydelsdirektør                       ass.bydelsdirektør 
 
 
 
Vedlegg:  
Bestilling av oppstartsmøte  
Oversiktskart  
Kart  
Kart(2) 
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Sak 16/15    Ny høyspenningskabel mellom Sogn og Lillo  
 
Arkivsak: 201401339 
Arkivkode: 730 
Saksbehandler: Knut Hammervold 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø, plan og samferdselskomiteen 26.01.15 6/15  
Bydelsutvalget 12.02.15 16/15  
 
 
 
 
NY HØYSPENNINGSKABEL MELLOM SOGN OG LILLO  
 
 
Saksframstilling: 
Hafslund informerer om planer for en ny høyspentkabel mellom Sogn Trafostasjon og Lillo. 
Det vil bli en 132kV kabel med årsmiddelverdi på 220 A. Statens strålevern har beregnet 
grensen for stråling ut over 0,4 mikroTesla å ligge 3 m fra kabelkjernen. 
Kabelgrøften vil ha en dybde på c.a. 1,2 m, kablene blir liggende i et 50 cm sjikt kabelsand og 
dekket til av 70 cm fyllmasse, og der kabelgrøften går i vei, blir den i tillegg asfaltert. 
 
Kabelen vil få følgende trasè: 
 Krysser Solvang Hagekoloni langs Nordbergveien 
 Følger Damefallene, alternativt Borgestadveien ned til Rektorhaugen 
 Passerer Rektorhaugen og Månejordet barnehager langs Rektorhaugen bort mot 

Darre Jensens Plass, krysser Kaj Muncks vei like før Tåsenkrysset, følger 
Nordbergveien ned og inn i Christophers vei krysser Bakkehaugen langs grøntdraget 
ned mot østenden 
Av Voldsløkka, krysser Maridalsveien passerer Badebakken barnehage og deretter Mor 
Go’hjertas barnehage, krysser Akerselva, følger et grøntdrag opp mot Sandakerveien og 
Lillo. 

 
Statens Strålevern har vurdert utredningsbehov langs trassèen og konkludert med at ingen av 
barnehagene eller boligene langs ruta vil ha eksponering av stråling ut over 0,4 mikrotesla. 
 
Bydelsdirektørens vurdering 
Konklusjonen fra Statens strålevern må også bli bydelens.  
 
Tidligere vedtak i saken: 
 
Miljø, plan og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 26.01.15 og har fattet følgende 
vedtak 
 
MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
 

1. Plan for ny høyspentkabel mellom Sogn og Lillo tas til orientering.  
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2. Bydelsutvalget ber tiltakshaver planlegge anleggsarbeidene slik at det gir minst mulig 
og kortest mulig ulempe for naboer og allmenn ferdsel. 

 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 
Plan for ny høyspentkabel mellom Sogn og Lillo tas til orientering. 
 
 
Øyvind Henriksen      Preben Winger 
bydelsdirektør       ass.bydelsdirektør 
 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra statens strålevern  
E-post fra Hafslund nett  
Kabeltrasé 
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Sak 17/15    Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus-
høring  

 
Arkivsak: 201401276 
Arkivkode: 602 
Saksbehandler: Knut Hammervold 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø, plan og samferdselskomiteen 26.01.15 7/15  
Bydelsutvalget 12.02.15 17/15  
 
 
REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS-
HØRING  
 
Saksframstilling: 
Bydelen behandlet utkastet til planprogram og regional planstrategi  i mps-møte  23.5.11, sak 
21/11 og i BU i møte 16.06.11, sak 78/11 der følgende vedtak ble fattet: 
 

1. De utfordringer og utviklingstrekk som planprogrammet beskriver er alle sentrale og 
relevante 

2. Bydelsutvalget i Nordre Aker ser nødvendigheten av å løse framtidens 
befolkningsutfordringer på et regionalt plan, på tross av at Oslo kommune og 
kommunene i Akershus på viktige områder kan komme til å ha motstridende 
interesser 

3. Oslo Kommune har vesentlig færre frihetsgrader i valget av framtidig 
utbyggingsmodell. I stor grad vil man måtte utøve det ”muliges kunst” i 
boligbyggingen, i samarbeid med private aktører. I den grad den vedtatte 
knutepunktstrategien kan bli en sentral strategi for framtidig utbygging, vil det være 
nødvendig å utvikle relevante virkemidler til å sette strategien ut i livet. Et sterkere 
kommunalt nærvær på tomtesiden vil kunne bli et nødvendig virkemiddel for å kunne 
realisere den ønskede strategien. 

4. Bydel Nordre Aker ønsker å spille inn følgende konkrete lokale prosjekter/ idèer for 
videre planlegging og konsekvensutredning : 

a. Konsekvensene av bygging av ny E18 fra vest for trafikk- og luftmiljø langs  
Ring 3. 

b. Konsekvensene av å legge Ring3 i tunell fra Sinsen til Nydalen og fra 
Ullevålsletta til Gaustad  

c. Tomtepolitikk spesielt rundt utvalgte knutepunkter for fortetting 
d. Forutsetninger for å kunne utvikle Ullevål-området til knutepunkt for 

fortetting 
e. Utrede kollektive trafikkløsninger langs Ring 3 fra Økern til Fornebu. 
f. Det utredes alternative måter for innfartsparkering  for samvirke bil- 

kollektivtransport . 
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Status for de konkrete prosjektene i BU-vedtaket i sak 78/11. 
 
I pkt. 3 har det skjedd en positiv utvikling av planarbeidet for boligbyggingen I Ensjø-
utbyggingen og nå også for Frysja-utbyggingen , legges det et områdeperspektiv til grunn for 
framtidig utbygging. Dermed oppnår man en langt mere helhetlig utbygging og kommunen kan 
på en helt annen måte stille betingelser for hvordan utbyggingen skal skje, og hvilke kostnader 
for infrastruktur en utbygger skal være med å dekke. Denne måten gir neppe flere og billigere 
boliger, men man oppnår en langt mere hensiktsmessig utvikling av boligområdene.  
Kristiansand kommune fremstår som et eksempel der kommunalt engasjement på 
utbyggersiden har bidratt til flere boliger og lavere priser.  
 
Ny E18 
Hovedperspektivet på transport er at all trafikkvekst skal tas på buss, bane, sykkel og til fots. 
Bilen er ikke viet noen stor plass i planen, og målsetningen om halvering av 
klimagassutslippene innen 2030 utfordrer bruken av den tradisjonelle bensin- og dieseldrevne 
bil.  Planleggingen av ny E-18 er igangsatt, og den foreløpige prislappen er på 40-50 milliarder.  
E-18 er et prioritert prosjekt i Oslopakke 3, men bare plandelen er finansiert i NTP. Det blir 
spennende å se om revisjonen av Oslopakke 3, basert på regional plan for areal og transport, gir 
andre føringer. Den regionale planen omtaler ikke ny E18, og forutsetningen i planen er at 
bilbruken ikke skal øke ut over dagens nivå, men all trafikkvekst tas med bane, sykkel eller 
gange.  
En restriktiv parkeringspolitikk, der fjerning av gratisparkeringsplasser er ett av flere elementer 
er under utvikling i Oslo. Den kan komme til å påvirke bilbruken inn til byen. Det samme 
gjelder en eventuell økning av bomavgiftene.  
Det forventes at Staten tar største delen av kostnadene ved framtidig baneutbygging inn mot 
byen.  
 
Ring 3 i tunell: 
Nytt Nydalskryss står på «vent» for å bli utredet for eventuell bygging etter 2030. Med en 
prislapp på mer enn en milliard, skal det en tung transportøkonomisk begrunnelse til for å få 
gjennomslag.  Signalene fra Statens Vegvesen er foreløpig, at de ikke ser det samme behovet 
for nytt kryss, selv ikke når de planlegger en ombygging av Storo-krysset.  En mulig 
konkurrent, dersom planene for samlokalisering av Rikshospitalet og OUS blir aktuelle, kan 
øke usikkerheten for Nydalskryssets framtid.  
Det arbeides i Statens Vegvesen med planer for kollektivtrassè langs hele Ring 3. Dette kan 
komme til å redusere kapasiteten på «Ringen». En utbygging av E18 for økt biltrafikk inn til 
byen vil skape en umulig trafikksituasjon inne i byen. Tunellene under Tåsen og Økern har ikke 
gitt noen kapasitetsøkning på ringen, men redusert støy og svevestøv fra utsatte boligområder. 
Framtidig utvikling av ringen vil handle om økt kapasitet for kollektivtrafikken.  
 
Ullevål-området som framtidig knutepunkt for fortetting 
Ullevål-området har et betydelig potensial for utvikling ut over dagens nivå. Området har store 
arealreserver som kan, om man vil, gi rom for en spennende byutvikling.  Først og fremst 
gjelder det tomten Sognsveien 80, Sogn Videregående på mer enn 55’ kvm. 2 store 
hagekolonier i området er i kommuneplanen regnet som deler av byens grøntstruktur.   
Statens Vegvesen planlegger ny bro over Ringen ved Ullevål. Her er det et akutt behov for å 
sammenfatte statlige og kommunale planer for denne delen av området. 
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Innfartsparkeringsløsninger 
Dersom virkningene av foreslåtte strategier i planen blir som forutsatt, mer bruk av kollektive 
transportformer, redusert eller stagnerende bilbruk, restriktiv parkeringspolitikk, erstatning av 
gratisparkering med beboerparkeringsordninger med betalingsløsninger, trenger ikke behovet 
for innfartsparkeringsløsninger å øke ut over dagens. Enhver parkeringsløsning krever areal, og 
da blir prisen avgjørende. Pr. i dag er det ikke ledige arealer tilgjengelig verken rundt Storo, 
Tåsen eller Ullevål for omfattende parkeringsløsninger.  Varslede endringer i 
fradragsmulighetene for pendlere, kan komme til å gjøre bilpendling inn og ut av Oslo til en 
svært kostbar transportløsning for den enkelte. Da vil antagelig et økende antall bilpendlere 
heller velge bruk av kollektiv transport til og fra arbeid.  
 
Oppsummering 
BU-vedtaket av 2011 pekte på viktige områder der det er behov for nye løsninger og en ny 
politikk. I ettertid har det vist seg at aktualiteten ikke har blitt mindre, men heller økt. Byens 
funksjon som parkeringsplass for titusenvis av bilpendlere fra Akershus, bør endre da dette vil 
kunne spare både samfunn og den enkelte bilpendler for store kostnader i framtida, samt åpne 
for en byutvikling med helt andre kvaliteter. Og selv om framtidens biler vil avgi langt mindre 
forurensning og klimagasser, vil den plassen som bilene krever, kunne brukes på så mange 
andre og bedre måter. 
Det ligger en betydelig utfordring i å utvikle en omforent forståelse av nødvendigheten av en 
utvikling i denne retningen.  Den regionale planen møter denne utfordringen og bringer den 
mange skritt videre. 
 
Bydelsdirektørens vurdering 
 
Planen inneholder valg og virkemidler som vil være nødvendige for å kunne møte den store 
befolkningsveksten som Oslo og Akershus forventer å få fram mot 2050. Samtidig som veksten 
skal håndteres, skal det skje en klimatilpasning der ikke minst transportsektoren stilles store 
utfordringer. 
I kommuneplan for Oslo 2030 som bydelen har behandlet i 2014, er mange av regionplanens 
hovedgrep lagt til grunn for kommunens utvikling.  
Målet om å ta all økning i trafikk på buss, bane, sykkel og gange er ambisiøst, men også 
nødvendig for å unngå at regionen vil bli påført store miljøproblemer. 
 
Planen forplikter kommunene, fylkeskommunene og staten på ulike måter. Juridisk bindende 
retningslinjer, avtaleverk og finansielle virkemidler skal sørge for at målsetningene og 
strategiene blir realisert. 
For bydel Nordre Aker vil planen kunne få store positive konsekvenser, spesielt for 
trafikkmiljøet i bydelens gater og veier. Men boligbygging ved trafikknutepunkter, vil også 
påføre bydelen endringer av lokalmiljøer, ved at det skal bygges høyere og tettere i disse 
områdene. Her venter det flere utfordringer for lokalpolitikken. 
Planens suksess står og faller med enkeltkommunenes vilje til å legge planen til grunn for egne 
vedtak. Blir planen vedtatt av den enkelte kommune, vil «bordet fange», og fylkeskommunen 
og staten kan da sanksjonere lokale avvike i form av enkeltsaker.  
 
Tidligere vedtak i saken: 
 
Miljø, plan og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 26.01.15 og har fattet følgende 
vedtak 
MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
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1. Bydelsutvalget i Nordre Aker ser viktigheten av å løse framtidens 
befolkningsutfordringer på et regionalt nivå, på tross av at Oslo kommune og 
kommunene i Akershus kan komme til å ha motstridende interesser på enkelte områder. 
Det er avgjørende at man utvikler strategier som gjør planene forpliktende.  

2. Det er nødvendig for en positiv utvikling i regionen at vi lykkes med en tydelig 
prioritering og massiv utvikling av kollektivtilbudet, og baserer utbyggingsprosjekter på 
kollektiv, sykkel og gange som foretrukne transportformer. 

3. Bydel Nordre Aker ønsker å spille inn følgende konkrete prosjekter som vesentlige for 
en god utvikling lokalt, og til dels også med innvirkning over et større område: 

a. Man må se nærmere på muligheten for å legge Ring 3 i tunell fra Storo 
til Nydalen gjennom et nytt Nydalskryss som skal utredes gjennom 
Oslopakke 3.  

b. Man må se helhetlig og overordnet på utviklingen av Ullevålområdet, og 
spesielt ved en eventuell større økning av boligmassen i Gaustadområdet 
(for eksempel gjennom et nytt storsykehus) som bør medføre en egen 
trafikk- og kollektivutredning. 

c. Videre transformasjon i Nydalen og på Storo må følges tett. 

d. Man må se nærmere på nye og en videreutvikling av eksisterende 
kollektivtilbud, herunder: 

i. En ny S-bane eller en tverrgående T- banetrasé fra Oslo S via 
Bislett, Ullevål sykehus, Sandaker og til Storo eller Nydalen 
(sekundær, men dårligere Sinsen). 

ii. Skinnegående transport i forbindelse med transformasjonen i 
Frysjaveienområdet 

iii.  En bedre utnyttelse av Gjøvikbanen blant annet gjennom 
hyppigere avganger 

iv. Ferdigstille best mulige kollektive trafikkløsninger langs Ring 3 
fra Økern til Fornebu 

 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 
Saken tas til orientering 
 
 
Øyvind Henriksen      Preben Winger 
bydelsdirektør                  ass. bydelsdirektør 
 
Vedlegg: 
Sammendrag av planens målsetninger, strategier og retningslinjer 
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SAK 18/15    UTKAST TIL KLIMA- OG ENERGISTRATEGI FOR OSLO  
 
Arkivsak: 201500058 
Arkivkode: 930.1 
Saksbehandler: Knut Hammervold 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø, plan og samferdselskomiteen 26.01.15 8/15  
Bydelsutvalget 12.02.15 18/15  
 
 
UTKAST TIL KLIMA- OG ENERGISTRATEGI FOR OSLO  
 
Saksframstilling: 
På oppdrag fra byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel har «Klima og energiprogrammet» 
med bistand fra institutt for energiteknikk(IFE) og Oslo Renewable Energy and Environment 
Cluster (OREEC) og i dialog og samspill med 40 virksomheter fra Oslo Kommune, næringsliv 
og statlige virksomheter, utarbeidet en klima- og energistrategi for Oslo Kommune. Arbeidet 
har blitt utført i perioden 1.03.13 og avsluttet høsten 2014. Bydelene har ikke deltatt i arbeidet. 
 
Mål og visjoner 
Målet er at Oslo kommunes direkte klimagassutslipp i 2030 skal være redusert med 50% sett i 
forhold til 1991-nivå. Dette tilsvarer en utslippsreduksjon ned til 600 000 tonn CO2. 
I 2050 skal Oslos direkte klimagassutslipp være null. 
Energiforbruk i bygg skal effektiviseres med 27% innen 2030 sett i forhold til 2010 nivå. Disse 
resultatene skal oppnås samtidig som byens befolkning kan komme til å øke med 150-200’ 
fram mot 2050. 
 
Visjonen er at Oslo skal være en nasjonal og internasjonal anerkjent klima- og miljøby. Oslo 
skal også være en stødig pådriver og tilrettelegger for nye løsninger og endringer som kan bane 
vei for et fossilfritt og bærekraftig bysamfunn. 
 
Strategier 
På en hel rekke områder for byutvikling skal det gjennomføres strategier og tiltak som skal 
bidra til å realisere målene; 
 

• Transport og annen infrastruktur: All økning i persontransporten skal løses ved gange, 
sykkel og kollektivtrafikk.. Trygghet for myke trafikanter, herunder syklister, og 
fremkommelighet for beredskapskjøretøyer skal prioriteres først, deretter 
kollektivtransport foran varetransport som igjen prioriteres foran personbiltrafikken.  

• Boligbyggingen konsentreres rundt kollektivknutepunktene. Dermed vil behovet for 
bruk av personbil kunne reduseres. Og det skal planlegges for effektive lokale 
energiløsninger, og blågrønne løsninger for trivsel, ren luft og åpent vann og tilgang til 
natur. 

• Fossilfri kollektivtrafikk- Ruters busser vil være fossilfrie innen 2020, og taxier skal 
være fossilfrie eller hybrider innen 2020. 

• Hverdagsreiser med sykkel skal være 16% i 2025. 
• Kommunen vil tilrettelegge for at alle personbiler i kommunen er fossilfrie fra 2025. 

Fossilfrie bysoner, miljøfelt på enkelte strekninger, bruk av bomringen for 
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miljødifferensierte og trafikkregulerende avgifter, intelligente transportsystemer og 
utbygging av energistasjoner vil være virkemidlene 

• Grønn varelogistikk og godstrafikk 
• Klimatiltak i havnesonen - landstrøm for skip i havn 
• Forsterke incentivordninger for raskere utfasing av fossilt brensel i bygg, samt 

energieffektiviseringer av bygg, reduksjon på inntil 1,5 TWh innen 2020, og 27% innen 
2030. 

 
Dette er bare noen av de mange klimastrategiene som skal inngå i en klimaavtale for Oslo og 
som skal sørge for at det «grønne skiftet» blir realisert. Det skal arbeides i 5-årige 
handlingsplaner med tiltak og forpliktende delmålsetninger. Rulleringen skjer hvert 5. år fra og 
med 2015. Tiltak for de kommende 5 årene skal detaljeres og kostnadsestimeres og skal være 
en del av den årlige budsjettbehandlingen i Oslo Bystyre. 
 
Planen inneholder en mengde informasjon om miljøforhold og faktorer som påvirker byens 
klima daglig. Noen eksempler; 

•  Transport av 50.000 personer pr. time i begge retninger krever følgende kapasitet av de 
ulike løsningene; 

Personbil- 70 kjørefelt 
Buss- 8 kjørefelt 
Trikk- 6 spor 
Metro-2 spor 

• Ny E18 vil øke antall personbiler fra vest fra dagens 110.000 kjøretøyer ved Lysaker til 
rundt 170.000. Konsekvensene for lokal forurensning i Oslo av CO2, NOX og 
svevestøv er ikke utredet, men inntil store deler av bilparken er elektrifisert eller 
fossilfri, vil luftkvaliteten i Oslo komme til å forverres dramatisk. Allerede i dag er 
luftkvaliteten i Oslo under de tillatte grensene for NOX og svevestøv og forholdet er 
innklaget til ESA og saken på vei til EFTA-domstolen.. I tillegg kommer 
plassproblemene og virkningene på trafikkmiljøet i by- og boliggatene i Oslo. 

 
 
Ansvar og virkemidler 
Oversikten over aktuelle virkemidler og hvem som kontrollerer disse viser at mange av 
virkemidlene har staten som «eier og kontrollør», og følgelig vil Oslo i stor grad være avhengig 
av at det som skal være en kommunal miljøpolitikk også blir det på nasjonalt plan. Sogar EU er 
ansvarlig for ett av virkemidlene, gjelder krav til gjennomsnittlige CO2 utslipp til 
bilprodusentene, lavere enn 130g/km innen 2015 og lavere enn 95g/km i 2021.  
For en rekke av de store investeringene som må gjøres for å gjennomføre det grønne skiftet, vil 
kommunen være avhengig av statlig medfinansiering. Dette gjelder investeringer til sykkelveier 
og kollektivtransport.  
Hovedstrategien for å oppnå energireduksjonene ligger i gjennomføringen av ulike tiltak for 
energiøkonomisering. Eksempelvis vil en miljøsertifisering av alle kommunens virksomheter 
alene kunne gi store bidrag på dette området.  
 
Tiltak 
Planene inneholder en omfattende liste av nødvendige tiltak som skal planlegges gjennomføres 
for å realisere målsetningen. Tiltakene er fordelt på sektorene transport, bygg, ressursutnyttelse 
og energiproduksjon/distribusjon, samt på temaet klima- og energiledelse. For alle disse 
områdene foreslås det sektorprogrammer og tiltaksområder. Videre detaljering av tiltakspakken 
planlegges utført i handlingsplaner, budsjetter og konkrete prosjekter. For å nå de oppsatte 
målene er det nødvendig med et omfattende samspill mellom kommune, næringsliv og stat 
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Mye vil avhenge av at infrastrukturen kommer på plass så snart som mulig. Fornebubane, ny 
Oslo-tunell for metrolinje vestover, vil være aktuelle tiltak som etter hvert kommer i 
detaljplaner. Fjerningen av parkeringsplasser langs trikkelinjene for å øke fremkommeligheten 
for trikken, er igangsatt og skal fortsette de kommende år. Dette vil gi trikken bedret 
framkommelighet samtidig som det blir vanskeligere med bilbruk inne i sentrumsområdene. 
Det er igangsatt et omfattende planarbeid for nye sykkelveier i byen, som i kombinasjon med 
sykkelprosjektet skal øke andelen syklister i byen. Dersom planene blir realisert, kan det 
forventes resultater i de kommende årene. 
Flere av tiltakene vil kreve regulatorisk inngripen fra statlige myndigheter. Da vil det som i 
utgangspunktet er en kommunal politikk for Oslo kunne komme hele landet til gode. Formatet 
på de utfordringene som Oslo har tilsier at byen bør stå i fremste rekke for statlige bidrag til 
lokale investeringer. Det gjenstår å se om dette blir resultatet. 
 
Bydelsdirektørens vurdering 
Planen retter seg mot den globale klimautviklingen hvis konsekvenser også vil ramme Oslo på 
mange måter. 
Planens virkelighetsbeskrivelse fremstår som svært kompetent, og de strategier og tiltak som 
planen foreslår, er det man anser som nødvendig for å kunne oppnå et 0-utslipps samfunn innen 
2050. 
De viktige strategiene i planen finner vi også igjen i kommuneplanen mot 2030, og det er 
betryggende. Signalene til bl andre bilpendlere og bilbrukere i byen blir tydeliggjort. Tiden 
fram til måletidspunktene er knapp og vil kreve  vanskelige prioriteringer skal planens innhold 
realiseres 
 «Det grønne skiftet» skjer samtidig som kostnadene til annen infrastruktur er høy. Bare 
skoleutbyggingen koster Oslo kommune store summer årlig, og den kommunale gjelden stiger 
for hvert år.  
Bydelen forventes ikke å ha noen stor rolle i klimaarbeidet annet enn å sørge for at egne 
virksomheter blir miljøsertifisert og med det så miljø-økonomisk som mulig. Det skal skje 
gjennom å sertifisere bydelens drift innenfor hovedkontormodellen for miljøfyrtårnordningen 
 
Tidligere vedtak i saken: 
 
Miljø, plan og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 26.01.15 og har fattet følgende 
vedtak 
MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak 
 
Saken tas til orientering 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 
Saken tas til orientering 
 
 
 
Øyvind Henriksen      Preben Winger 
Bydelsdirektør      ass.bydelsdirektør 
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SAK 19/15    VEILEDENDE PLAN FOR OFFENTLIG ROM FOR 
FRYSJA(VPOR-FRYSJA)  
 
Arkivsak: 201401322 
Arkivkode: 512 
Saksbehandler: Knut Hammervold 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø, plan og samferdselskomiteen 26.01.15 9/15  
Arbeidsutvalget  30.01.15 
Bydelsutvalget 12.02.15 19/15  
 
 
VEILEDENDE PLAN FOR OFFENTLIG ROM FOR FRYSJA(VPOR-FRYSJA)  
 
Saksframstilling: 
BU har  perioden 24.10.13-27.03.14 avgitt uttalelse til 3 plansaker vedrørende Frysjaområdet , 
sak 134/13, sak 168/13 og sak 52/14. 
 
Sak 134/13: Frysjaveien 40 og Kjelsåsveien 172 
 

1. Bydelsutvalget i Nordre Aker er tilfreds med at det legges et helhetsperspektiv til grunn 
for transformasjon av Frysjaområdet og for behandlingen av planarbeidet for 
Frysjaveien 40, og støtter at hele det tidligere industriområdet vest for Frysjaveien 
inkluderes i planen for å sikre en sammenhengende utvikling. 

2. Det aksepteres en bymessig bebyggelse der utnyttelsesgraden blir opp mot 170 % og en 
byggehøyde på 5-7 etasjer. 

3. Det forventes at utbygger avsetter plass til en 6-avdelings barnehage innenfor 
planområdet 

4. Det forutsettes at det avsettes en skoletomt på inntil 15.000 kvm i Frysjaveienområdet, 
og at dette avklares parallelt med planarbeidet for Frysjaveien 40. 

5. Det må sikres gode gang- og sykkelforbindelser både til og gjennom området, og den 
blågrønne strukturen i området må styrkes. 

 
Sak 168/13: Frysjaveien 42 
 

1. For å ivareta et helhetlig plangrep for transformasjon av Frysjaområdet anbefales det 
at det nedlegges et midlertidig bygge og deleforbud inntil det foreligger en helhetlig 
områdeplan der sosial infrastruktur er plassert. 

2. Bydelsutvalget ønsker å presisere at det ikke er ønskelig med en utnyttelsesgrad for 
Frysja Industriområde som overstiger 170%, og med en byggehøyde på 5-7 etasjer. 

3. De øvrige forhold nevnt i vedtaket for Frysjaveien 40 så som krav om helhetlige grep, 
skole- og barnehagetomt innenfor området, grønndrag og gode gang og 
sykkelforbindelser til og gjennom området, må inkluderes i en slik helhetlig plan 

 
 
Sak 52/14 Frysjaveien 31 Møllergruppen 
 

1. Planforslaget fra Møller Eiendom reiser viktige problemstillinger for transformasjonen 
av Frysja-området fra industri- til boligformål. Disse problemstillingene behøver en 
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felles avklaring hva gjelder utnyttelsesgrad, byggehøyder, parkeringsløsninger og 
urbaniseringsgrad. 

2. Det forventes at planmyndighetene sørger for helhetlige plangrep for området , f.eks 
etter modell av Ensjø-området før forslagene for de enkelte eiendommene videreføres. 

3. Det er spesielt viktig å peke ut områder der en framtidig skole og framtidige 
barnehager kan plasseres. 

4. Viser til vedlagte masteroppgave av Ingrid Wendelbo som et eksempel på en helhetlig 

løsning for området.  
 
Bydelen har også mottatt varsel om oppstartsmøte for eiendommene Frysjaveien 33,BED, 35, 
Kjelsåsveien 168,170 og 174., 20.03.14. Denne er ikke blitt behandlet i MPS-BU da det var satt 
i gang et VPOR-arbeid for hele området, og masteroppgaven fra Ingrid Wendelboe er registrert 
som bydelen innspill til denne saken. 
 
UDE har i brev av 22.09.14 bl.a uttalt følgende: 
Vi vurderer at foreliggende plansaker (gnr 59 bnr 237, 323, 324) kan fremmes for politisk vedtak, 
men anser det for viktig å innarbeide rekkefølgebestemmelser for alle eiendommer innenfor VPOR-
området som sikrer at skole kan etableres innenfor VPOR-området før igangsettingstillatelse kan 
gis. 
 
VPOR-Frysja 
Det må antas at bydelens raske og tydelige innspill i sakene 134/13 og 168/13 har medvirket til at 
PBE tidligere enn forventet satte i gang et VPOR-arbeid for området.  Masterplanen fra Ingrid 
Wendelbo gav tidlig et helhetsbilde av hvordan området kunne utnyttes og bl.a. hvor en skole 
kunne plasseres inn i planområdet. Planen inneholdt også et forslag om en omlegging av 
Kjelsåsveien inn gjennom planområdet.  I VPOR-Frysja er dette plangrepet ikke tatt med videre, 
men det er planlagt en endring og standardheving av Kjelsåsveien.  
 
Ved å beholde veistrukturen gjennom planområdet uforandret, blir det en enklere tilpasning av de 
ulike eiendommene til helheten. Utbyggerne og deres respektive arkitekter har vært til stede på 
flere fellesmøter, hvor de har uttrykt stor tilfredshet med de helhetsgrepene som har vært tatt. Det 
gjenstår imidlertid å definere rekkefølgekravenes kostnader og hvordan de skal fordeles internt. 
Dette kan bli det avgjørende punktet for om planen blir gjennomført eller ikke. 
 
Planen inneholder forslag om en tversgående «allmenning» i retning øst- vest, fra Akerselva og opp 
mot Brekke-Maridalsveien. Ved kryssingen av Frysjaveien skal det etableres et torg med god plass, 
hele 1000 kvm, for torgfunksjoner. Dette vil bli et torg som i størrelse vil være det doble av 
eksempelvis Grefsenplatået. 
 
Nord og sør for allmenningen skal det etableres grønne parkdrag på tvers av Frysjaveien i inntil 21 
m total bredde, delvis med åpne bekkeløp og med vegetasjon. I tillegg skal der etableres 
tilførselsveier til boligene parallelt med Frysjaveien.  
 
Langs Akerselva vil det bli bevart en grønn sone og det skal bygges gang- og sykkelbro over til 
østsiden av elva ved allmenningsutløpet mot elva. 
 
Frysjaveien vil på deler av strekningen gjennom planområdet få preg av «strøksgate» med fortau, 
eget sykkelfelt på begge sider, vegetasjonsbelte. Byggehøyden er foreslått til 5+1 inntrukket etasje. 
Parkeringsløsning vil bli i form av underjordiske anlegg med innkjøring fra Frysjaveien. 
Kjelsåsveien vil få gang og sykkelfelt langs sørsiden og eget sykkelfelt og fortau langs nordsiden 
samt vegetasjonsbelte som skiller sykkelfeltet og fortauet fra veibanen. Langs sørsiden vil deler av 
vegetasjonsbeltet bli beholdt. 
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Plasseringen av skolen i planområdet er ikke endelig bestemt. Den plasseringen som ble foreslått av 
Ingrid Wendelbo hadde vært gunstig, også om Kjelsåsveien hadde blitt lagt om. I dag er deler av 
dette området ikke påtenkt utbygget. EBY har også opplyst at de vurderer et område som ligger 
utenfor selve planområdet. Dersom dette ikke er et kommunalt område, må også det erverves til 
markedspris. For utnyttelsen av Frysja vil plasseringen av skolen utenfor planområdet, gjøre det 
enklere å finansiere områdets infrastruktur i om med at det da blir flere boligenheter å fordele 
kostnadene på. 
 
Det er foreløpig ikke avsatt tomt til barnehage innenfor planområdet. Kommunen eier en ferdig 
regulert tomt for barnehage i Brekkeveien som eventuelt vil kunne ta en stor del av 
barnehagebehovet i området.  Det er muligheter for å plassere en barnehage inn i planområdets 
vestlige område, mot Svensenga og med innkjøring fra Kjelsåsveien.  
 
Det vises til planforslaget for nærmere detaljer. 
 
Bydelsdirektørens vurdering. 
De aller fleste av bydelsutvalgets anbefalinger, er lagt til grunn for utformingen av VPOR’en. Selv 
om skoletomten ikke endelig er plassert, er det fra UDE uttalt at området skal ha skole og at det må 
avsettes tomt til formålet. EBY jobber med dette i samråd med UDE og Undervisningsbygg.  
VPOR’en er et helhetlig plangrep for område som utbyggerne foreløpig har gitt sin tilslutning til. 
Realitetene i dette vil først melde seg når finansieringen av infrastrukturtiltakene skal fordeles. 
Området har vanskelige solforhold, og dette hadde masteroppgaven fra Ingrid Wendelbo en bedre 
løsning på enn VPOR’en, ved at den orienterte allmenningen og grøntdragene mere diagonalt rettet 
mot Kjelsås. Dette kan det til en viss grad kompenseres for i utformingen av de enkelte bygg og 
kvartaler. 
 
Det er ikke konkludert med utnyttelsesgrad og byggehøyder, annet enn at det er inntegnet 5+1 
etasje i «strøksgaten», og langs parkdragene, og at det er forutsatt lavere byggehøyder ut mot elven. 
Kommuneplanen mot 2030 foreslår 130% BRA som utnyttelsesgrad. Bydelsutvalget har antydet 
inntil 170%. Det foreløpige inntrykket fra møter i et utvidet «planforum» er at man tenker seg en 
lavere utnyttelsesgrad enn 170%, men dette vil det bli forhandlinger om , bl.a vedrørende 
rammebetingelsene og finansieringen av infrastrukturen. 
 
Bydelsdirektøren ser ikke at det er behov for å avgi høringsuttalelse til VPOR’en, men heller 
avvente reguleringen og detaljplanene for de enkelte eiendommene. VPOR’en er et godt steg mot 
en helhetlig regulering og transformasjon av Frysjaområdet til et boligområde med mange kvaliteter 
for sine innbyggere, og et godt tilskudd til bomiljøene i bydelen. 
 
Tidligere vedtak i saken: 
 
Miljø, plan og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 26.01.15 og har fattet følgende 
vedtak 
 
MPS anbefaler BU å gjøre følgende vedtak:  
 
Bydelsutvalget er svært tilfreds med at det nå tas initiativ til en helhetlig planlegging for 
Frysjaveien-området og støtter de fleste av de plangrep som ligger i høringsutkast for VPOR 
Frysja, men har følgende bemerkninger:  
 

1. Det må gjennomføres en konsekvensutredning av de konsekvenser utbyggingen har for 
trafikk i området, herunder konsekvenser for lokaltrafikk og også innvirkning på 
Storokrysset og tilknytning til Ring 3 over Tåsenlokket.  
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2. Det må sikres et nært samarbeid med Bymiljøetaten om både planlegging og 
gjennomføring for at utbyggingen i så stor grad som mulig baseres på kollektive 
transportmidler, sykkel og gange. Skinnegående løsninger må utredes. 
 

3. VPOR-en må tydeligere spesifisere utnyttelsesgrad og høyder. Bydelsutvalget er opptatt 
av at utnyttelsesgraden ikke blir høyere enn at det sikres tilstrekkelig grønne arealer og 
offentlige rom som gir god bokvalitet for gamle og nye beboere i form av lys, sol og 
utsikt. Bredden på "Brekkeparken" og det grønne beltet bør vurderes utvidet.  
 

4. Høyde og arkitektur må harmoniseres med eksisterende småhusbebyggelse, for 
eksempel ut mot Kjelsåsveien og opp mot eiendommene på nordsiden av området 
(Brekke Gård med omliggende eiendommer).  
 

5. Skolekapasiteten i området er allerede overskredet. Ny skole må utvikles parallelt med 
utbyggingen.  
 

6. Bydelsutvalget støtter at det etableres et grunneiersamarbeid om gjennomføring av tiltak 
i VPOR, mellom Oslo kommune og grunneiere/utbyggere innenfor planområdet. 
Endelig stadfestet VPOR må bli førende for utviklingen i området, og  
rekkefølgebestemmelser og grunneierbidrag bli benyttet og fulgt opp som skissert i 
planen. 

 
Arbeidsutvalget  har behandlet saken i møte 30.01.15 og har fattet følgende vedtak: 
 
Bydelsutvalget er svært tilfreds med at det nå tas initiativ til en helhetlig planlegging for 
Frysjaveien-området og støtter de fleste av de plangrep som ligger i høringsutkast for VPOR 
Frysja, men har følgende bemerkninger:  
 

1. Det må gjennomføres en konsekvensutredning av de konsekvenser utbyggingen har for 
trafikk i området, herunder konsekvenser for lokaltrafikk og også innvirkning på 
Storokrysset og tilknytning til Ring 3 over Tåsenlokket.  
 

2. Det må sikres et nært samarbeid med Bymiljøetaten om både planlegging og 
gjennomføring for at utbyggingen i så stor grad som mulig baseres på kollektive 
transportmidler, sykkel og gange. Skinnegående løsninger må utredes. 
 

3. VPOR-en må tydeligere spesifisere utnyttelsesgrad og høyder. Bydelsutvalget er opptatt 
av at utnyttelsesgraden ikke blir høyere enn at det sikres tilstrekkelig grønne arealer og 
offentlige rom som gir god bokvalitet for gamle og nye beboere i form av lys, sol og 
utsikt. Bredden på "Brekkeparken" og det grønne beltet bør vurderes utvidet.  
 

4. Høyde og arkitektur må harmoniseres med eksisterende småhusbebyggelse, for 
eksempel ut mot Kjelsåsveien og opp mot eiendommene på nordsiden av området 
(Brekke Gård med omliggende eiendommer).  
 

5. Skolekapasiteten i området er allerede overskredet. Ny skole må utvikles parallelt med 
utbyggingen.  
 

6. Bydelsutvalget støtter at det etableres et grunneiersamarbeid om gjennomføring av tiltak 
i VPOR, mellom Oslo kommune og grunneiere/utbyggere innenfor planområdet. 
Endelig stadfestet VPOR må bli førende for utviklingen i området, og  
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rekkefølgebestemmelser og grunneierbidrag bli benyttet og fulgt opp som skissert i 
planen. 

 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 
 
Saken tas til orientering 
 
 
 
Øyvind Henriksen      Preben Winger 
bydelsdirektør                   ass.bydelsdirektør 
 
 
Vedlegg: 
Merknadsbrev  
Kartvedlegg 
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Sak 20/15    Behov for trafikksikker  stengning av Kapellveien 
gjennom Grefsen skole  

 
Arkivsak: 201500127 
Arkivkode: 611.1 
Saksbehandler: Knut Hammervold 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø, plan og samferdselskomiteen 26.01.15 10/15  
Bydelsutvalget 12.02.15 20/15  
 
 
 
 
BEHOV FOR TRAFIKKSIKKER  STENGNING AV KAPELLVEIEN GJENNOM 
GREFSEN SKOLE  
 
 
Saksframstilling: 
 
Saken ble satt på kart av enstemmig komité i møtet. Bakgrunnen er at stengningen av 
Kapellveien gjennom Grefsen skole er vanskelig å skilte og at det dermed er vanskelig å 
håndheve stengningen. Dette gir situasjoner som utgjør en trafikksikkerhetsmessig risiko. 
Skolen har tidligere satt ut søppelkasser for fysisk å stenge veien og forhindre farlige 
situasjoner, men Bymiljøetaten skal nå ha krevet disse fjernet. Rektor skal ha vært i kontakt 
Bymiljøetaten uten å ha vunnet frem med ønsket om en bedre løsning. 
 
 
Tidligere vedtak i saken: 
 
Miljø, plan og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 26.01.15 og har fattet følgende 
vedtak 
 
MPS anbefaler BU å gjøre følgende vedtak:  
 
Bydelsutvalget ber Bymiljøetaten snarest mulig sørge for en trafikksikker stengning av 
Kapellveien gjennom Grefsen skoles uteområde, herunder god skilting og fysisk stengning av 
veien. 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 
 
Det foreligger ingen innstilling fra bydelsdirektøren i saken.  
 
 
 
Øyvind Henriksen      Preben Winger 
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bydelsdirektør                   ass.bydelsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 





Vedlegg: Sammendrag av planens  målsetninger, strategier og retningslinjer 


 


 


Planens mål og strategier  


 


Felles mål 


• Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. 


 


• Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet 


utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. 


 


• Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernete regionen 


sammen, til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, 


miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport. 


 


Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har i tillegg felles mål om å halvere 


klimautslippene innen 2030. Både Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3 har som mål 


at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gang og sykkel. 


Det vil bidra til å opprettholde tilgjengelighet og mobilitet også for dem som har behov 


for å bruke bil. 


 


Underordnete mål 


Gjennom plansamarbeidet skal: 


• Klimagassutslippene reduseres slik at regionen bidrar til å oppfylle de nasjonale 


målene om at Norge skal være klimanøytralt innen 2030. 


 


• Det legges til rette for å håndtere en sterk fremtidig vekst i befolkningen. 







 


• Jordbruksarealer i Oslo og Akershus forvaltes slik at det bidrar til å oppfylle de 


nasjonale målene om å halvere den årlige omdisponeringen av dyrka jord. 


 


• Naturmangfoldet i Oslo og Akershus forvaltes slik at det bidrar til å oppfylle de 


nasjonale målene om naturtyper og artsmangfold. 


 


• Næringslivets konkurransekraft bedres, ved at transporttilbudet for arbeids- og 


fritidsreiser samt varestrømmer (logistikk) forbedres 


. 


• Investeringer og prioriteringer i transportsystemet understøtte utviklingen 


av en effektiv arealbruk, og økte andeler av persontrafikken med kollektive 


transportmidler, sykkel og gange. 


 


• Byer og tettsteder i Oslo og Akershus utvikles med kvalitet og innhold, ved at 


økonomisk, sosial, fysisk og kulturell utvikling sees i sammenheng. 


 


• Målkonflikter identifiseres og avveies. Alle involverte parter forplikter seg til å følge 


opp føringer og samarbeide om å finne frem til gode løsninger og realisere dem. 


 


 


Overordnede strategier for å oppnå målene er bl.a. følgende: 


 


• Videreutvikle Oslo by som landets hovedstad 


• Styrke regionale byer og arbeidsplasskonsentrasjoner i Akershus 


• Utvikle bybånd med bedre sammenheng i bystrukturen og høy utnytting  av 


kollektivtransport 


• Prioritere utviklingen av noen lokale byer og tettsteder i  Akershus 


• Opprettholde gode og stabile bomiljøer utenfor de prioriterte vekstområdene 


 







Arealstrategier: 


 


• Konsentrere hoveddelen av veksten i boliger og arbeidsplasser 


til prioriterte vekstområder  


• Utvikle prioriterte vekstområder med bykvalitet  


• Innenfor prioriterte vekstområder bør vekst gå foran vern  


• Utenfor prioriterte vekstområder bør vern gå foran vekst  


• Lokalisering av alle typer arbeidsplasser, handel og tjenester 


bør skje etter prinsippet om rett virksomhet på rett sted  


• Utvikle terminalområder og regionale næringsområder 


for gods og logistikk utenfor byene  


 


Transportstrategier: 


 


• Utvikle et helhetlig transportsystem for hele Oslo og Akershus 


som bygger opp om regional struktur  


• Utvikle transportløsninger i prioriterte vekstområder som 


bidrar til gange og sykling, enkle kollektivreiser og bykvalitet  


 


• Utnytte eksisterende og planlagt transportinfrastruktur  


• Møte veksten med kapasitetssterk kollektivtransport  


• Utvikle et godstransportsystem som gir mer gods på sjø og jernbane 


og avlaster tettbygde områder for unødvendig tungtransport  


 


 


Retningslinjer og handlingsplaner 


Hensikten med regionale planretningslinjer er å gi en ledesnor for arealplanlegging og 


byggesaksbehandling i den enkelte kommune, og utvikling av transportsystemet, slik at regionens 


felles målsettinger nås.  


Det er retningslinjene som er planens juridiske del, og som kan være grunnlag for innsigelser dersom 


arealplaner ikke er i tråd med retningslinjene. Planlegging i tråd med retningslinjene minimerer 


risikoen for innsigelser. 


Det er planperioden fra planvedtak til 2030 som er tidsperspektivet også for retningslinjene. 


Retningslinjene er generelle og rettet mot regional måloppnåelse. De er tydelige, for å gi 







mest mulig forutsigbarhet og lik planbehandling. Samtidig er lokale forhold og forutsetninger 


(geografiske, sosiale, historiske etc.) så ulike i regionen, at det må kunne gjøres lokale tilpasninger. 


Fordi alle aktørene må bidra dersom utviklingen skal bli bærekraftig, må også lokale 


tilpasninger kunne begrunnes ut fra felles regionale mål. 


Prioriterte vekstområder i retningslinjene inkluderer Oslo by, de regionale byene, bybåndet og 


prioriterte lokale byer og tettsteder 


 


Strategier og retningslinjer tar for seg hvordan veksten bør konsentreres, hvordan hensyn til vekst og 


vern bør avveies, og prinsipper for hvordan utviklingen bør skje innenfor de prioriterte 


vekstområdene. De tar også for seg prinsipper for næringslokalisering og utvikling av en regional 


struktur for gods og logistikk. Føringene er prinsipielle og rettet mot regional måloppnåelse. Planen 


åpner for tilpasninger ut fra lokale forhold og forutsetninger (geografiske, sosiale, etc.), men også 


lokale tilpasninger må bidra til at vi når felles regionale mål. 


 


Kommuneplanens arealdel er viktigste arena for å konkretisere arealstrategiene og gir dem lokal 


tilpasning og detaljering. Statlige og regionale myndigheter har ansvar for å bidra gjennom 


involvering i planprosesser og lokaliseringspolitikk. 


 


R1 


Innretning av planarbeid og prioriteringer 


Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal legges til grunn for statens, fylkenes og 


kommunenes planlegging og prioritering i regionen, samt vurdering av innsendte planforslag. 


 


H3 


Revisjon av kommuneplanenes arealdeler 


 


 


R2 


Vekst i kommunen 


Med utgangspunkt i forventet regional vekst og strategiene i regional plan for areal og transport, 







forventes det at kommunen utarbeideret dimensjoneringsgrunnlag for vekst i kommunen frem mot 


2030. Kapasitet i det regionale kollektivtransporttilbudet bør tillegges vekt når fremtidig vekst 


fastsettes. 


 


R3 


Bolig- og arbeidsplassvekst i prioriterte vekstområder 


Det forventes at kommunen utarbeider et dimensjoneringsgrunnlag for bolig- og arbeidsplassvekst 


i prioriterte vekstområder. Det legges til rette for at minimum 80% av bolig- og arbeidsplassveksten i 


kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder. I kommuner med regionale byer legges det til 


rette for at minimum 90% av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte 


vekstområder. 


Funksjonsblanding av arealbruk vektlegges. 


 


 


R4 


Utvikling utenfor prioriterte vekstområder 


Det forventes at utvikling utenfor prioriterte vekstområder begrenses til det som er tilstrekkelig 


for å sikre gode og stabile bomiljø, og skjerinnenfor rammene av dimensjoneringsgrunnlag 


for vekst som er beskrevet i R3. Utvikling utenforprioriterte vekstområder bør skje innenfor allerede 


etablerte byggeområder, og det bør også her legges til rette for en utvikling som bygger 


opp under kollektivtransport og bruk av sykkel og gang. 


 


R5 


Vurdering av områder i gjeldendekommuneplan 


Det forventes at områder avsatt i gjeldende kommuneplaner til hovedformål bygg og 


anlegg, som ikke er regulert pr. vedtaksdatofor den regionale planen for areal og transport 


i Oslo og Akershus, og som ikke er i tråd med mål, strategier og retningslinjer i den regionale 


planen, vurderes tatt ut ved revisjon av kommuneplanensarealdel. Det forventes at en eventuell 


videreføring av slike arealer til utbyggingsformål i ny kommuneplan begrunnes. 


 







R6 


Krav til arealutnyttelse 


I prioriterte vekstområder legges det til rettefor høy arealutnyttelse. I sentrumsområder, 


områder ved regionale kollektivknutepunktog områder tilrettelagt for arbeidsplassintensive 


virksomheter forventes det særlig høy arealutnyttelse. 


Det bør angis områder for fortetting og transformasjon innenfor prioriterte vekstområder. 


 


Anbefalt områdeutnyttelse Oslo: (fra forslag til kommuneplan) 


• Kollektivknutepunkt for bymessig fortetting   og Utviklingsområder i indre by: 125% 


• Prioriterte stasjonsnære områder og  Utviklingsområder i ytre by:  ||100%. 


 


  Anbefalt områdeutnyttelse i prioriterte vekstområder i Akershus: 


• Regionale byer: 80-100%. Høyest i sentrumsområder, områder for 


arealintensive arbeidsplasser og tett på regionale kollektivknutepunkt. 


• Bybåndet: 80-100% i gangavstand til skinnegående kollektivtransport. 


Ellers avhengig av potensial for høye kollektivandeler. 


• Prioriterte lokale byer og tettsteder: 60- 80%. Høyest i sentrumsområder, tett på                  


kollektivknutepunkt og i de stedene som prioriteres spesielt  


 


R7 


Kvalitetskrav til arealutvikling 


I kommuneplanens arealdel forventes det at det inngår bestemmelser og retningslinjer med 


kvalitetskrav til arealutvikling både innenfor og utenfor prioriterte vekstområder. Det legges til 


rette for en attraktiv by- og tettstedsutviklingmed ivaretakelse av viktige kulturminner og 


kulturmiljøer. 


Det bør legges til rette for en boligutvikling som møter behovet for leiligheter i Akershus. 


Kvaliteten på boligområder bør være slik at de appellerer til en sammensatt befolkning. 


 


Gangavstand 


Gangavstand bør være styrende for hvor arealutvikling skal skje, og hvor i bybånd, 







byer og tettsteder ulike funksjoner skal ligge. 


 


Sentrumsområder: 


 Hele området innenfor 500 m (unntak Oslo). Kollektivknutepunkt bør ligge sentralt. 


 


Arbeidsplasser: < 600 m til sentralt kollektivknutepunkt. 


 


Boliger: < 1 km til sentralt kollektivknutepunkt, < 2 km i regionale byer. 


 


R8 


Langsiktig grønn grense for prioriterte vekstområder 


I kommuneplanens arealdel forventes det at det defineres en langsiktig avgrensning av de 


prioriterte vekstområdene. Avgrensningen fremgår av plankart eller temakart, og defineres på 


grunnlag av ønsket langsiktig utvikling av stedet. Resultat og metode dokumenteres. 


Innenfor avgrensningen av prioriterte vekstområder vektlegges utbyggingshensyn sterkere 


enn vern av jordbruksområder og regional grønnstruktur i et helhetlig samfunnsperspektiv. 


Hvis utbyggingshensyn skal gå foran vern er det forutsatt at: 


• potensialet for fortetting og transformasjon i vekstområdet er planlagt utnyttet 


• nye arealer som ønskes tatt i bruk tilbyggeområder har høy arealutnyttelse 


• en utvidelse av byggesonen er nødvendig ut fra mål for bolig- og arbeidsplassvekst i              


prioriterte  vekstområder 


 


R9 


Jordbruksareal og regional grønnstruktur utenfor prioriterte vekstområder 


Hensyn til viktige arealverdier, herunder jordbruksareal, kulturminner og kulturmiljø, og regional 


grønnstruktur for biologisk mangfold og friluftsliv, som ligger utenfor de prioriterte 


vekstområdene skal prioriteres høyt. Hensynet skal kun avvikes dersom infrastrukturutbygging 


har avgjørende betydning for utvikling av regionalt kollektiv- eller godstransportsystem. 







 


R10 


Rett virksomhet på rett sted 


Alle kommunene skal kunne legge til rette for næringsutvikling med utgangspunkt i sine 


fortrinn. Lokalisering av alle typer arbeidsplasser skal følge prinsippene i regional plan om rett 


virksomhet på rett sted. 


 


 


Prinsipper for rett virksomhet på rett sted: 


• Arealkrevende virksomheter bør ha nærhet til hovedveinettet. Kan ha lavere 


arealutnyttelse, mindre sentral beliggenhet, lav kollektivtilgjengelighet, færre innbyggere i 


gang- og sykkelavstand og god parkeringsdekning med bil. 


• Virksomheter med allsidig virksomhetsgrad bør ligge integrert i bystrukturen, ha middels 


kollektivtilgjengelighet, middels parkeringsdekning for bil, og høy parkeringsdekning for 


sykkel. For å sikre et best mulig varehandels- og servicetilbud i alle deler av regionen, bør 


dimensjoneringen av handelstilbudet  stå i forhold til den aktuelle byen eller 


tettstedets rolle i den regionale areal- og transportstrukturen. 


 


R11 


Regionale områder for arbeidsplassintensive virksomheter 


I regionale områder for arbeidsplassintensive virksomheter i den regionale areal- og 


transportstrukturen forventes det at det legges til rette for høy arealutnyttelse, lokalisering av 


arbeidsplassintensive virksomheter nærmest muligkollektivknutepunkt, og lav parkeringsdekning 


for bil. 


 


 


R12 


Terminalområder og regionale næringsområder for gods og logistikk 


I terminalområder og regionale næringsområder som er definert i den regionale planen, legges 







det til rette for større logistikk-, lager- og industrivirksomheter. 


Handel og andre besøksrettede virksomheter tillates ikke i disse områdene. 


 


H7 


Videre arbeid med regional struktur for 


gods og logistikk 


 


R13 


Innretning av transportprioriteringer 


Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal legges til grunn for de nasjonale 


transportetatenes, Akershus fylkeskommunes og Oslo kommunes transportprioriteringer 


i regionen. 


 


H4 


Revisjon av Nasjonal Transportplan (NTP),handlingsprogram for Oslopakke 3, Samferdselsplan for 


Akershus og handlingsprogram for Oslo 


 


H8 


Sterkere bidrag fra staten til kollektivtransport i 


regionenA6 


 


R 14 


Kollektivforbindelser som skal styrkes 


Kollektivtilbudet på kollektivforbindelsene som er markert i den regionale areal- og 


transportstrukturen skal styrkes i takt med befolkningsveksten i de prioriterte vekstområdene. 


Områder for arbeidsplassintensive virksomheter i Oslo og Akershus (jf. Kart s. 19) må gjøres lett 


tilgjengelig med kollektivtransport fra hele det regionale arbeidsmarkedet. 


Bussmating til tog skal samlet sett gi et bedre tilbud for reisende til Oslo og regionale byer. 


Båt kan få en viktigere rolle i regionens kollektivtransport når økonomi og miljøutslipp kan løses på 


en tilfredsstillende måte.A6 







 


H5 


Videre arbeid med regionalt stamnett for kollektivtransport 


 


R15 


Samordnet parkeringspolitikk 


Det forventes at kommunene utarbeider en parkeringspolitikk i tråd med føringene i 


regional plan. 


 


R16 


Innfartsparkering 


Innfartsparkering i regionen skal utvikles i henhold til Strategi for innfartsparkering i Akershus 


og Oslo. 


 


H6 


Videre arbeid med regionalt sykkelveinett 


 


R 17 


Transportløsninger og kollektivknutepunkt i 


prioriterte vekstområder 


Innenfor de prioriterte vekstområdene skal transportløsningene bidra til høy utnyttelse av 


arealene. Gang-, sykkel- og kollektivtransporttraseer prioriteres foran andre trafikantgrupper 


i prioriterte vekstområder. Det forventes at kommunene setter av tilstrekkelig areal til 


infrastruktur for kollektivtransport, syklister og fotgjengere. 


Utvikling og drift av kollektivknutepunkt og stasjoner skal bidra til velfungerende byer og 


tettsteder, med vekt på fotgjengere og syklister og effektive overganger mellom transportmidler. 


Knutepunkts- og stasjonsområder planlegges i samarbeid mellom kommunen og transportetatene. 







 


R 18 Trygt og tydelig nett for gange og sykling 


Det forventes at det utvikles et trygt og tydelig sykkelveinett med egne traseer og sykkelparkering 


ved kollektivknutepunkt, arbeidsplasser, fritidsaktiviteter, skoler, butikker, bysentra og 


annen publikumsrettet virksomhet. 


Det forventes at sammenhengende gangnett utvikles i prioriterte vekstområder, med vekt på 


fremkommelighet, sikkerhet, attraktivitet og universell utforming, særlig inn mot 


kollektivholdeplasser og -knutepunkt, skoler og i sentrumsområder. 


Lokale stier og snarveier bør sikres i arealplaner. 


Det forventes at drift og vedlikehold av gang- og sykkelnett sikrer fremkommelighet hele året. 


 


 R19 Utvikling av veinettet 


Den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus skal legges til grunn i utvikling 


av vei- og gatenettet, med særlig tilrettelegging for gang-, sykkel- og kollektivtransport, 


samt fremkommelighet for næringstransport. 


Fremkommelighetstiltak for kollektivtransport i veinettet skal følges opp av veieierne, med egne 


program. 


 


H8 


Sterkere bidrag fra staten til kollektivtransport 


i regionen 


 


H7 


Videre arbeid med regional struktur for 


gods og logistikk 


 


 


Styringsutfordringer og plangjennomføring 







 


For å nå målene i den regionale planen, er tre sentrale samarbeidsflater kritiske; 


 


1. Samhandling mellom forvaltningsnivåene, særlig areal- og 


    Samferdselsmyndighetene 


 


2. Samhandling mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune med ulike 


    styringsstrukturer, utfordringer og løsningsmuligheter 


 


3. Samhandling mellom kommunene i Akershus 


 


Regjeringens igangsatte kommunereform vil kunne føre til endringer i kommunestrukturen 


i løpet av planperioden. Den regionale areal- og transportstrukturen i planen er i stor grad styrt av 


regionale strukturer som transport- og kollektivsystem, og vil i hovedtrekk være robust for en endret 


kommunestruktur. Det er tatt hensyn til at hver kommune skal ha minst ett vekstområde, men de 


stedene vil i de fleste tilfeller være viktige lokalsentre også med en annen kommunestruktur. Det vil 


imidlertid være naturlig å rullere den regionale planen ut fra nye forutsetninger, for å sikre at 


retningslinjene bidrar til å opprettholde den regionale areal- og transportstrukturen også med større 


kommuner. 


Planen må følges opp gjennom ordinære plan- og beslutningsprosesser underlagt 22 kommunestyrer, 


fylkestinget, bystyret og statlige  myndigheter. Konkrete handlinger som bør gjøres for å følge opp 


planen de neste fire år, er spesifisert i et eget handlingsprogram. 


 


Utvikling av samferdselssystemet 


Drifts- og investeringstiltak i regi av transportmyndighetene skal bygge opp 


under arealutvikling som er i tråd med regional plan. Planen skal derfor legges 


til grunn for bl.a. fremtidige revisjoner av Nasjonal transportplan, Oslopakke 3, 


samferdselsplanen for Akershus fylkeskommune og økonomiplanen for Oslo kommune, 


samt handlingsprogrammene til Statens vegvesen og Jernbaneverket.  


 


Statlig og regional arealpolitikk 







Statlige og regionale planmyndigheter skal i sine vurderinger av kommuneplanene og andre 


arealplaner legge regional plan til grunn. Det fremmes ikke innsigelser dersom planforslag er i tråd 


med den regionale planen. 


 


Revisjon av kommuneplanene i Oslo og Akershus 


Kommunene skal utarbeide sine arealplaner i tråd med regional plan. Akershus 


fylkeskommune skal tilrettelegge for en god dialog mellom stat, fylke og kommunene i 


Akershus knyttet til ulike faser i kommuneplanarbeidene gjennom regionalt planforum 


og løpende veiledning. 


 


Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, statlige myndigheter og berørte 


nabokommuner skal påse at kommuneplanene er i tråd med regional plan. Konflikter 


eller innsigelser skal varsles på et tidlig tidspunkt i planleggingen. 


 


Bruk av samarbeidsavtaler 


For å få til en samordnet areal- og transportutvikling i de prioriterte vekstområdene kan 


det være aktuelt med avtaler mellom kommuner, fylkeskommune og stat. 


Avtaler som virkemiddel skal ikke erstatte styring etter den regionale planen, men kan 


i noen sammenhenger, utfylle planen og bidra til en bedre prosess mellom partene. 


 


• Avtaler om samordnet areal- og transportutvikling ved store 


Kollektivinvesteringer 


 


• Avtaler om samordnet areal- og transportutvikling knyttet til 


regionale byer 


 


• Avtaler om samordnet areal- og transportutvikling i bybåndet og i prioriterte 


lokale byer og tettsteder 
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordre Aker 
  


 
Protokoll 1/15 


 
 
Møte: Kultur- og oppvekstkomite  
Møtested: BU-salen, Nydalsveien 21.  


Møtetid: Tirsdag 27. januar 2015 kl. 17.00     
Sekretariat: Driftsavdelingen  
 
 
Møteleder: Bente M. Larsen (A)  
   
Tilstede: Bjørn Gilbert (A) 


Bernt Sverre Mehammer (SV) 
Sidsel Kjeldaas Salte (H) 
Kathrine Nitter (V) 
Kristin Vik (H) 
Inger Kari Halvorsen (FRP) 


 


   
Forfall: May-Brith Døssland (V) 


Kjetil Berkvist (FRP) 
 


   
Som vara møtte: Kathrine Nitter (V) 


Inger Kari Halvorsen (FRP) 
 


   
I tillegg møtte: Preben Winger, ass. bydelsdirektør 


Saga Ulriksdottir (UR) 
Silje Arnesen (UR) 


 


   
Møtesekretær: Kjetil F. Wevling  
 
 
Åpen halvtime 
Ingen saker. 
 
 
Godkjenning av innkalling 
Godkjent. 
 
 
Godkjenning av sakskart 
Godkjent. 
 


 
 







 
Informasjon  
 
Ungdomsrådet informerer 
Ungdomsrådet har nylig gjennomfør Ungdommens Bystyremøte (UBUM). Deres 
satsingsområder i år vil være etablering av flere utendørs møteplasser med mulighet for 
kildesortering, enkle treningsanlegg utendørs tilgjengelig for ungdom og gratis skolefrukt på 
ungdomsskolene i bydelen. 
 
 
Eventuelt 
1 sak (A) 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /15    Protokoll fra møte i Kultur- og oppvekstkomiteen 2.12.2014 ................................ 1 
Sak 2 /15    Årsmelding for Kultur- og oppvekstkomiteen 2014 ............................................... 1 
Sak 3 /15    Rapport for Elvelangs i Fakkellys 2014 .................................................................. 1 
Sak 4 /15    Verbalvedtak 2014.Satusrapport ved årets slutt ...................................................... 2 
Sak 5 /15    Tilleggssøknad om Frivillighetsmidler 2015 .......................................................... 2 
Sak 6 /15    Frivillighetsmidler 2015 .......................................................................................... 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 ii 







 


Sak 1 /15    Protokoll fra møte i Kultur- og oppvekstkomiteen 
2.12.2014 


 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Kultur- og oppvekstkomiteen godkjenner protokoll fra møte 2. desember 2014. 
 
 
Votering:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kultur- og oppvekstkomiteen godkjenner protokoll fra møte 2. desember 2014. 
 
 


Sak 2 /15    Årsmelding for Kultur- og oppvekstkomiteen 2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget tar Årsmelding 2014 for Kultur- og oppvekstkomiteen til orientering. 
 
 
Votering:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget tar Årsmelding 2014 for Kultur- og oppvekstkomiteen til orientering. 
 
 


Sak 3 /15    Rapport for Elvelangs i Fakkellys 2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra Elvelangs i Fakkellys til orientering. 
 
 
Omforent forslag: 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget takker bydelens ansatte og samarbeidspartnere for den flotte innsatsen. BU tar 
ellers rapport fra Elvelangs i Fakkellys 2014 til orientering. 
 
Votering:  
Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget takker bydelens ansatte og samarbeidspartnere for den flotte innsatsen. BU tar 
ellers rapport fra Elvelangs i Fakkellys 2014 til orientering. 
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Sak 4 /15    Verbalvedtak 2014.Satusrapport ved årets slutt 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsadministrasjonens oppfølging av Bydelsutvalgets verbalvedtak for budsjettåret 2014 
tas til orientering. 
 
 
Omforent forslag: 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget tar utkvittering av verbalvedtak for 2014 til orientering. 
 
Votering:  
Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget tar utkvittering av verbalvedtak for 2014 til orientering. 
 
 


Sak 5 /15    Tilleggssøknad om Frivillighetsmidler 2015 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Saken legges fram uten innstilling fra bydelsdirektør. 
 
 
Bydelsdirektørens endrede forslag til vedtak: 
Saken trekkes og overføres administrasjonen til effektuering. 
 
Votering:  
Bydelsdirektørens endrede forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken trekkes og overføres administrasjonen til effektuering. 
 
 


Sak 6 /15    Frivillighetsmidler 2015 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar Kultur- og oppvekstkomiteen sin innstilling til fordeling av 
frivillighetsmidler for 2015. 
 
 
Votering:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
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Bydelsutvalget vedtar Kultur- og oppvekstkomiteen sin innstilling til fordeling av 
frivillighetsmidler for 2015. 
 
 
 
EVENTUELT 
 
Skilting for Deichmanske bibliotek i Nydalen 
Administrasjonen forsøker å finne muligheter for å bidra til bedre skilting og rapporterer 
tilbake til neste møte. 


 
 
 
Bydel Nordre Aker, 27.01.15 
 
Møtet hever kl. 19.05 
 
 
 
 
Bente M. Larsen       Kjetil F. Wevling 
leder         sekretær 
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DATO  12.  desember  2014


SIDE 1/S


REF jola


OPPDRAGSNR  AO46772


Kunngjøring av oppstart av arbeid  med  detaljreguleringsplan  —


Midtoddveien 42, Oset vannbehandlingsanlegg — Oslo  kommune  -  Gnr./bnr.


73/4, m. fl. — Informasjonsmøte 7.  januar 2015


I henhold til plan- og bygningslovens  §  12-8 kunngjøres det på vegne av Vann-


og avløpsetaten, Oslo kommune oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan


etter  §§ 12-1, 12-14.


Bydel Nordre Aker/Marka


Midtoddveien 42, Oset vannbehandlingsanlegg


Planområdet


Planområdet utgjør ca. 569 dekar og befinner seg rett øst for Maridalsvannet ved


starten av Akerselva. Se vedlagt kart for planavgrensning, hvor varslet


avgrensning er vist med grå, stiplet linje.


Planarbeidet berører hele eller deler av gnr./bnr. følgende eiendommer: 59/350,


59/396, 59/398, 72/358, 72/359, 73/4, 73/773, 75/33, 75/79, 75/130, 75/131,


75/132, 75/133, 75/134, 75/141, 75/142, 75/143, 75/144, 75/145, 75/146, 75/147,


75/148, 75/149, 75/150, 75/151, 75/152, 75/155, 75/157, 75/194, 75/195, 75/220,


75/221, 75/222, 75/225, 75/231, 75/232, 75/261, 75/280, 75/281, 75/282, 75/283,


75/289, 75/331, 75/329, 75/335, 75/338, 75/384, 75/518, 75/707, 75/761, 75/763,


75/764, 75/765, 75/766, 75/802, 75/900, 75/906, 75/912, 75/913, 75/914, 75/922,


75/923, 75/924, 75/926, 75/929, 75/937, 75/951, 75/958, 75/959, 75/966, 75/967,


75/989, 75/1031, 75/1065, 75/1077, 75/1088, 75/1089, 75/1090, 75/1103,


75/1118, 75/1119, 75/1120, 75/1121, 75/1122, 75/1123, 75/1124, 75/1129,


75/1144, 75/1145,75/1159,75/1167, 75/1183, 75/1186, 75/1187, 75/1195,


75/1211, 75/1213, 75/1252, 75/1259, 75/1281, 75/1282, 75/1298, 75/1346,


75/1361, 75/1362, 75/1363, 75/1364, 75/1369, 75/1410, 75/1437, 75/1463, 78/1,


78/7, 78/10, 999/236, 999/240, 999/280 og 999/290.


Planområdet omfatter hele eller deler av gjeldende reguleringsplaner S-394, S-


896, S-1040, S-1436, S-1468, S-1838, S-1884, S-1963, S-2407, S-2442, S-2569,


S-36l5, S-3564, S-3950, S-4220 og S-9672.


NO 979 364 857 MVA
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Ved vedtak av ny reguleringsplan vil berørte deler av eldre reguleringsplan


oppheves. Vann- og avløpsetaten er forslagsstiller og COWI AS er forslagsstillers


konsulent.


Bakgrunn


Mandalsvassdraget og Oset vannbehandlingsanlegg har vært Oslos offentlige


vannforsyning siden 1624 (etter bybrannen). Siden 1866 har Maridalsvannet vært


regulert til drikkevannsforsyning. I 1924 ble det første anlegget for behandling av


råvann til drikkevann tatt i bruk på Oset. Oset vannbehandlingsanlegg stod ferdig


i 1971, og fungerer i dag som reserveanlegg for drikkevann til Oslos innbyggere.


Nye Oset varmbehandlingsanlegg stod ferdig i 2007, og anlegget ut ør nå


Europas største vannbehandlingsanlegg i berg. Anlegget ligger like øst for


Maridalsvannets sydende og forsyner ca. 90 % av Oslos innbyggere med


drikkevann.


Hensikten med planarbeidet er flerdelt:


> Å  tilrettelegge for nye utjevningsbassenger (fjellanlegg)


> Å tilrettelegge for framtidige beredskapsbassenger (tj ellanlegg)


> Å tilrettelegge for framtidig utvidelse av vannbehandlingsanlegg


(fjellanlegg)


> Å tilrettelegge for framtidig styrking av vannforsyning til østlige og søndre


bydeler med ny overføringsledning


> Å tilrettelegge for rigg- og anleggsområder for byggingen av


rentvannsbassenger, inkludert midlertidig anleggsvei mellom Oset og


Maridalsveien


> Innregulere eksisterende anlegg i strid med gjeldende reguleringsplan


Oset vannbehandlingsanlegg omfatter forventede utvidelser på Oset i et 30-


årsperspektiv. Første fase omfatter etablering av nye utjevningsbassenger. Som


følge av den sårbare forsyningssituasjonen for drikkevann i Oslo har Varm- og


avløpsetaten besluttet å prioritere arbeidet med nye utjevningsbassenger for


rentvann på Oset.


> Nye utj evningsbassenger vil bety at produksjonen ved


varmbehandlingsanlegget kan utnyttes jevnere over døgnets timer.


> Samtidig som det kan produseres rent vann i timer på døgnet med lite


vannforbruk til bruk i timer med høyt forbruk, typisk om morgenen og tidlig


ettermiddag.
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Byggestart  planlegges i  2016.


For alle anlegg gjelder også nødvendige tilkoblinger til eksisterende og


framtidige anlegg i varmforsyningen. Planarbeidet omfatter ikke nye, permanente


tiltak  i dagen med unntak av ny portal for atkomst til fiellanlegget.


En viktig del av planarbeidet er å legge nødvendige restriksjoner på inngrep i


grunnen på eiendommer direkte over eksisterende og framtidige tjellanlegg og


ledninger. Dette vil skje ennom regulering av sikringssoner for


vannforsyningsanlegg. Dette gjelder i utgangspunktet majoriteten av


eiendommene innenfor planavgrensning, som listet opp innledningsvis i dette


varslingsbrevet.


Fylkesmannens tillatelse til planarbeidet


Majoriteten av planområdet omfattes av lov om naturområder i Oslo og


nærliggende kommuner ("Markaloven"), samt forskrift om Maridalen


landskapsvemornråde. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har med delegert


myndighet fra Klima- og miljødepartementet gitt tillatelse til oppstart av


planarbeid.


Forskrift om konsekvensutredninger


Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredninger. Planarbeidet


omfattes ikke av  §  2 om "planer og tiltak som alltid skal behandles etter


forskrifien". Tiltaket omfattes heller ikke av  §  3 om "tiltak og planer som skal


vurderes etter forskriflens  §  4".


Konklusjonen er at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.


Gjennom planarbeidet vil plankonsulent likevel belyse alle relevante forhold i


nødvendig grad, herunder naturrnangfold, kulturminner, landskap, friluftsliv og


anleggsfase.


Informasjonsmøte og medvirkning


Vi inviterer til et åpent informasjonsmøte om prosjektet i forbindelse med


varsling av oppstart, hvor alle berørte og andre interesserte kan delta. På


inforrnasjonsmøtet vil vi redegjøre nærmere for tiltaket og prosessen, og det blir


anledning til å stille spørsmål. Det er ikke påmelding eller registrering av


deltagere til arrangementet.


> Sted  — Kjelsås skole, Asbjømsens vei 3 (aulaen)


> Tid  -  7. januar 2015, klokken 1800
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Kontaktinformasjon


Innspill eller merknader til planarbeidet må rettes skriftlig til COWI AS v/Jørgen


Langgård per brev til postboks 123, 1601 Fredrikstad eller på e-post til;


jola@cowi.no og være avsender i hende innen tirsdag 10. februar  2015.


Vennligst merk henvendelsen med saksbehandlers navn eller referansenummer


"A046772".


Spørsmål til planarbeidet kan rettes til COWI AS v/Jørgen Langgård, på e-post;


jola@cowi.no eller telefon; 938 38 271.


Mer  informasjon  på Vann- og avløpsetatens nettsider


Detaljert kart og annen grunnlagsinfonnasj on er publisert på Varm- og


avløpsetatens nettsider: www.vav.oslo.kommune.no under Aktuelt,


Kunngjøringer. Kunngjøringsannonsen publiseres i Aftenposten og Nordre Aker


budstikke 18. desember.


Med vennlig hilsen


for COWI AS


ø/f ‘7  i
Jørgen Langgård


l vedlegg:


-  Vedlegg -  Kart som viser eksisterende situasj on med planavgrensning
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Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-BZZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-BZZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:03.12.2014 13:16


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


SingAlong


Kontonummer 1503.34.41484


Kontoinnehaver Grefsen sokn


Postadresse Hasselhaugvn.11a


Postnummer 0851


Poststed Oslo


Kontaktperson Jan Hillestad


Mobilnummer 90592769


E-post (kvittering
sendes hit)


hillestad@comfort.as


Gjenta e-post hillestad@comfort.as


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 18000


 Skjemakode:


BNA301


Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


Referansenummer:


BNA301-BZZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


lnnsendingsdatoz03.12.2014 13:16


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens SingAlong


navn


Kontonummer 1503.34.41484


Kontoinnehaver Grefsen sokn


Postadresse Hasselhaugvn. 1 la


Postnummer 0851


Poststed Oslo


Kontaktperson Jan Hillestad


Mobilnummer 90592769


E-post (kvittering hillestad@comfort.as


sendes hit)


Gjenta e-post hillestad@comfort.as


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 1 8000


BNA301-BZZZ


Bydel N01‘d1‘6 Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no


‘I III 0403  Oslo


Side 1 av 2







BNA301-BZZZ Side 2 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Navn på tiltaket Løpende tiltak


Beskrivelse av tiltaket Vi er et kor for mennesker med særskilte behov (psykisk utviklings hemmede) Vi
jobber med å ha et trygt sosialt fellesskap med fokus på livsglede, tro og musikkglede.
Vi har vårt utspring fra Grefsen Menighet i Nordre Aker Bydel. 
Vi startet opp i November 2010 Vi har øvelser/ samlinger tirsdager på Grefsen
menighets senter og øver frem mot 2 fremførelser i året. SingAlong navnet identifiserer
et kor som i hovedsak synger sammen med andre. 
Det sosiale fellesskapet ,gleden og tryggheten er det som prioriteres i våre samlinger
pluss at vi har et meningsfylt mål frem mot fremførelsene


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Begge kjønn fra 15 år og oppover.


Antall deltakere. 16


Geografisk område Nordre Aker Bydel


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Vi er 8 ledere og 1 hjelpeleder med tilhold i bydelen som driver dette med entusiasme
og glede. Vi bruker ca 4 timer hver pr. uke på dette.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett for SingAlong 2015.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


JAN OLAF HILLESTAD


Navn på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


Er det søkt om støtte


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Løpende tiltak


Vi er et kor for mennesker med særskilte behov (psykisk utviklings hemmede) Vi


jobber med å ha et trygt sosialt fellesskap med fokus på livsglede, tro og musikkglede.


Vi har vårt utspring fra Grefsen Menighet i Nordre Aker Bydel.


Vi startet opp i November 2010 Vi har øvelser/ samlinger tirsdager på Grefsen


menighets senter og øver frem mot  2  fremførelser i året. SingAlong navnet identifiserer


et kor som i hovedsak synger sammen med andre.


Det sosiale fellesskapet ,gleden og tryggheten er det som prioriteres i våre samlinger


pluss at vi har et meningsfylt mål frem mot fremførelsene


Frivillig kulturliv


Begge kjønn fra 15 år og oppover.


16


Nordre Aker Bydel


Vi er 8 ledere og 1 hjelpeleder med tilhold i bydelen som driver dette med entusiasme


og glede. Vi bruker ca 4 timer hver pr. uke på dette.


Nei


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


E] Budsjett for SingAlong 2015 .docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten JAN OLAF HILLESTAD


SOII1


Bydel N ordre Aker


BNA301-BZZZ Side  2  av 2


Postadr: Telefonnummer 02 180


Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no


0403  Oslo







 


 


Budsjett for SingAlong 2015. 
------------------------------------- 
 
Leie av menighets senteret  5.000,- 
Frukt kjeks kaffe   4.000,- 
Drakter     9.000,- 
Rekvisitter    5.000,- 
------------------------------------------------------------- 
Sum                  23.000,- 
====================================== 


Budsjett for SingAlong 2015.


Leie av menighets senteret 5.000,-


Frukt kjeks kaffe 4.000,-


Drakter 9.000,-


Rekvisitter 5.000,-


Sum 23.000,-







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-BLZZ Side 1 av 3


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-BLZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:08.12.2014 13:44


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Grefsen menighet


Organisasjonsnummer 974789264 Grefsen sokn


Kontonummer 1609 23 60613


Kontoinnehaver Grefseb menighet


Internettside www.grefsenkirke.no


Postadresse Glads vei 45


Postnummer 0489


Poststed Oslo


Kontaktperson Anette Norman


Fasttelefon 23 62 93 18


Mobilnummer 92252779


E-post (kvittering
sendes hit)


anette.norman@oslo.kirken.no


Gjenta e-post anette.norman@oslo.kirken.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—BLZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:08.12.2014 13:44


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Grefsen menighet


navn


Organisasjonsnummer 974789264 Grefsen sokn


Kontonummer 1609 23 60613


Kontoinnehaver Grefseb menighet


lntemettside WWW.grefsenkirke.no


Postadresse Glads vei 45


Postnummer 0489


Poststed Oslo


Kontaktperson Anette Norman


Fasttelefon 23 62 93 18


Mobilnummer 92252779


E-post (kvittering


sendes hit)


Gjenta e-post


Svarkvittering


Bekreftelse


anette.norman@oslo.kirken.no


anette.norman@oslo.kirken.no


Bydel NO 1‘d1‘e Aker Po stadr: Telefonnummer
Po stboks 4433 Telefaksnummer


._'§'== Nydalen E-post:


‘I III 0403  Oslo


BNA301-BLZZ


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 17500


Navn på tiltaket Lørdagskafe og fester for mennesker med psykisk utviklingshemning


Beskrivelse av tiltaket Nordberg menighet og Grefsen menighet arrangerer Lørdagskafeer ca. en gang i
måneden. Programmet består av bl.a. sang, musikk, film og bingo. Bingoen er gratis og
har små gevinster til alle. I kafeen selges mat og drikke til rimelig pris. 
Tre ganger i året arrangerer vi fester. På festene serverer vi god mat og leier ofte inn
underholdning som f.eks. tryllekunster eller sang/musikkinnslag. På festene er maten
gratis, men deltakerene betaler inngangspenger. 
Siden dette er et samarbeidsprosjekt mellom to menigheter organiserer vi det stort sett
slik at kafeene er på Grefsen menighetssenter og festene er i Nordberg kirkestue. 
Lørdagskafeene er et åpent tilbud som går ut til alle boligene for mennesker med
psykisk utviklingshemning i bydelen. Ansatte i boligene, foreldre, søsken, venner
er også velkommen. Vi forsøker også å nå hjemmeboende gjennom annonser i
menighetsblader og nettsider. 


Vi opplever et godt samarbeid og mye positive tilbakemeldinger fra boligene i bydelen.
På Lørdagskafeen blir gjestene sett og møtt på en god måte, og programmet er godt
tilpasset målgruppen. Flere frivillige fra begge menigheter gjør en stor innsats for å
gjennomføre både kafeer og fester. 


Lørdagskafeene er et populært tilbud. Vi betrakter dette som et verdifullt arbeid som vi
svært gjerne ønsker å holde ved like og videreutvikle til beste for alle mennesker med
utviklingshemming i bydelen.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn Begge kjønn i alle aldre


Antall deltakere. 80


Geografisk område Nordre Aker bydel


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Diakonene i Nordberg og Grefsen menigheter har hovedansvaret for arrangementene,
men det hadde ikke latt seg gjennomføre uten stor innsats fra frivillige i begge
menigheter. Frivillige er med i forberedelse, tilrettelegging og gjennomføring av både
kafeer og fester. Vi har minst 6-8 frivillige på hver Lørdagskafè/fest. Disse bruker ca. 5
timer hver pr. arrangement til frivillig innsats, i tillegg til planleggingsarbeid i forkant. 
Flere ganger i året er også noen av menighetenes konfirmanter med som frivillige
medarbeidere.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett 2015.pdf


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 175 00


Navn på tiltaket Lørdagskafe og fester for mennesker med psykisk utviklingshemning


Beskrivelse av tiltaket Nordberg menighet og Grefsen menighet arrangerer Lørdagskafeer ca. en gang i


måneden. Programmet består av bl.a. sang, musikk, film og bingo. Bingoen er gratis og


har små gevinster til alle. l kafeen selges mat og drikke til rimelig pris.


Tre ganger i året arrangerer vi fester. På festene serverer vi god mat og leier ofte inn


underholdning som feks. tryllekunster eller sang/musikkinnslag. På festene er maten


gratis, men deltakerene betaler inngangspenger.


Siden dette er et samarbeidsprosjekt mellom to menigheter organiserer vi det stort sett


slik at kafeene er på Grefsen menighetssenter og festene er i Nordberg kirkestue.


Lørdagskafeene er et åpent tilbud som går ut til alle boligene for mennesker med


psykisk utviklingshemning i bydelen. Ansatte iboligene, foreldre, søsken, venner


er også velkommen. Vi forsøker også å nå hjemmeboende gjennom annonser i


menighetsblader og nettsider.


Vi opplever et godt samarbeid og mye positive tilbakemeldinger fra boligene i bydelen.


På Lørdagskafeen blir gjestene sett og møtt på en god måte, og programmet er godt


tilpasset målgruppen. Flere frivillige fra begge menigheter gjør en stor innsats for å


gjennomføre både kafeer og fester.


Lørdagskafeene er et populært tilbud. Vi betrakter dette som et verdifullt arbeid som vi


svært gjerne ønsker å holde ved like og videreutvikle til beste for alle mennesker med


utviklingshemming i bydelen.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn Begge kjønn i alle aldre


Antall deltakere. 80


Geografisk område Nordre Aker bydel


Beskrivelse av den Diakonene i Nordberg og Grefsen menigheter har hovedansvaret for arrangementene,


frivillige innsatsen i men det hadde ikke latt seg gjennomføre uten stor innsats fra frivillige i begge


tiltaket menigheter. Frivillige er med i forberedelse, tilrettelegging og gjennomføring av både


kafeer og fester. Vi har minst 6-8 frivillige på hver Lørdagskafè/fest. Disse bruker ca. 5


timer hver pr. arrangement til frivillig innsats, i tillegg til planleggingsarbeid i forkant.


Flere ganger i året er også noen av menighetenes konfirmanter med som frivillige


medarbeidere.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett 2015.pdf
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


ANETTE NORMAN


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten ANETTE NORMAN


SOII1


Bydel  Nordre  Aker Postadr:


Postboks 4433


Nydalen


0403  Oslo


Telefonnummer


Telefaksnummer


E-post:


BNA301-BLZZ


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.os1o.kommune.no
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Budsjett Lørdagskafe 2015


Inntekter Utgifter


inngangspenger og kafeinntekter 12000 mat 13000


gave fra Grefsen menighet* 2500 gevinster 4000


underholdning 6000


husleie 9000


Totalt 14500 32000


Resultat -17500


* Grefsen kirke feirer sitt 75-årsjubileum i 2015 og vil derfor gi kr.2500 til Lørdagskafeen til jubileumsmarkering på en av kafeeene.


Budsjett Lørdagskafe 2015


Inntekter Utgifter


inngangspenger og kafeinntekter 12000 mat 13000


gave fra Grefsen menighet* 2500 gevinster 4000


underholdning 6000


husleie 9000


Totalt 14500 32000


Resultat -17500


* Grefsen kirke feirer sitt 75-årsjubileum i 2015 og vil derfor gi kr.2500til Lørdagskafeen til jubileumsmarl<







* Grefsen kirke feirer sitt 75-årsjubileum i 2015 og vil derfor gi kr.2500 til Lørdagskafeen til jubileumsmarkering på en av kafeeene.zering på en av kafeeene.







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-CVZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-CVZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:16.12.2014 14:52


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Kjelsås Skoles Strykeorkester


Organisasjonsnummer 98004424


Kontonummer 16024397754


Kontoinnehaver Kjelsås Skoles Strykeorkester


Postadresse Postboks 86 Kjelsås


Postnummer 0411


Poststed Oslo


Kontaktperson Olaug Kristine Bakke


Mobilnummer 90890156


E-post (kvittering
sendes hit)


okbakke@gmail.com


Gjenta e-post okbakke@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—CVZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 16.12.2014 14:52


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Kjelsås Skoles Strykeorkester


navn


Organisasjonsnummer 98004424


Kontonummer 160243 97754


Kontoinnehaver Kjelsås Skoles Strykeorkester


Postadresse Postboks 86 Kjelsås


Postnummer 041 1


Poststed Oslo


Kontaktperson Olaug Kristine Bakke


Mobilnummer 90890156


E-post (kvittering okbakke@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post okbakke@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


BNA301-CVZZ Side 1 av 2


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 8000


Navn på tiltaket Instrumentkjøp og Hvasserseminar


Beskrivelse av tiltaket Styret legger stor vekt på at orkesteret skal være tilgjengelig for alle, og at det ikke
skal være nødvendig å investere i egne instrumenter for å være med. Vi har derfor en
instrumentpark som til enhver tid skal dekke behovet, og musikantene leier instrument
for en rimelig sum. Det er jevnlig behov for nyinnkjøp, både for å opprettholde en viss
kvalitet, og for å kunne ta imot nye elever. 


Hvasserseminaret er et seminar med intensiv øving med instruktører fra Oslo
Kommunale Musikkskole, med stort utbytte både musikalsk og sosialt. Seminaret
avsluttes med konsert, som er åpen for alle gjester ved campingen.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Fra 1-7 klasse, både jenter og gutter


Antall deltakere. 35


Geografisk område Kjelsås, Nordre Aker, men tar imot fra andre skoler også


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Orkesteret ledes av et foreldredrevet styre, og utgifter til instruktører, direksjon,
instrumenter osv dekkes gjennom kontingent og diverse tilskudd.  


Hvasserseminaret arrangeres av styret, og utgiftene dekkes delvis av egenandel og
delvis av orkesterets egne midler og dette tilskuddet.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett for tiltakene Kjelsås skoles strykeorkester 2015.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


OLAUG KRISTINE BAKKE


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp


Navn  på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type  tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk  område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


Er det søkt om støtte


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


8000


lnstrumentkjøp og Hvasserseminar


Styret legger stor vekt påat orkesteret skal være tilgjengelig for alle, og at det ikke


skal være nødvendig å investere i egne instrumenter for å være med. Vi har derfor en


instrumentpark som til enhver tid skal dekke behovet, og musikantene leier instrument


for en rimelig sum. Det er jevnlig behov for nyinnkjøp, både for å opprettholde en viss


kvalitet, og for å kunne ta imot nye elever.


Hvasserseminaret er et seminar med intensiv øving med instruktører fra Oslo


Kommunale Musikkskole, med stort utbytte både musikalsk og sosialt. Seminaret


avsluttes med konsert, som er åpen for alle gjester ved campingen.


Frivillig kulturliv


Fra 1-7 klasse, både jenter og gutter


35


Kjelsås, Nordre Aker, men tar imot fra andre skoler også


Orkesteret ledes av et foreldredrevet styre, og utgifter til instruktører, direksjon,
instrumenter osv dekkes gjennom kontingent og diverse tilskudd.


Hvasserseminaret arrangeres av styret, og utgiftene dekkes delvis av egenandel og


delvis av orkesterets egne midler og dette tilskuddet.


Nei


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett for tiltakene Kjelsås skoles strykeorkester 2015 .docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten  OLAUG KRISTINE  BAKKE


SOII1


Bydel N ordre Aker


BNA301-CVZZ  Side 2 av 2


Postadr: Telefonnummer 02 180


Postboks  4433 Telefaksnummer  23 47 30 01


Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no


0403  Oslo







 


 


Budsjett for tiltakene Kjelsås skoles strykeorkester – Instrumentkjøp og seminartur til Hvasser: 


 


Instrumentkjøp   


Anslåtte utgifter 2015 15.000  


Støtte fra UNOFs instrumentfond   5.000 


Frivillighetsmidler Nordre Aker   4.000 


Orkesteret dekker fra egenkapital   6.000 


   


Seminartur til Hvasser   


Hytteleie  32.000  


Instruksjon 11.000  


Egenandel fra deltakere  14.000 


Frivillighetsmidler Nordre Aker    4.000 


Orkesteret dekker fra egenkapital  25.000 


 


 


 


Budsjett for tiltakene Kjelsås skoles strykeorkester  -  Instrurnentkjøp og serninartur til Hvasser:


Iiixtrz/7726172‘/é/'0];


Anslatte utgifter 2015 15.000


Støtte fra UNOFs instrurnentfond 5.000


Frivillighetsrnidler Nordre Aker 4.000


Orkesteret dekker fra egenkapital 6.000


Semíflam/r ti! H  mxxer


Hytteleie 32.000


Instruksjon 11.000


Egenandel fra deltakere 14.000


Frivillighetsrnidler Nordre Aker 4.000


Orkesteret dekker fra egenkapital 25.000







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-EFZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EFZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:20.12.2014 17:23


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Øvre Grefsen Vel


Organisasjonsnummer 998 733 081


Kontonummer 1609.11.70845


Kontoinnehaver Halvor Floden


Internettside http://ogvel.no


Postadresse Lachmanns vei 13


Postnummer 0495


Poststed Oslo


Kontaktperson Nina C S Christiansen


Fasttelefon 22159703


Mobilnummer 91652418


E-post (kvittering
sendes hit)


jachrist2709@gmail.com


Gjenta e-post jachrist2709@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EFZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:20.12.2014 17:23


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Øvre Grefsen Vel


navn


Organisasjonsnummer 998 733 081


Kontonummer 1609.11.70845


Kontoinnehaver Halvor F loden


Internettside http://ogvel.no


Postadresse Lachmanns vei 13


Postnummer 0495


Poststed Oslo


Kontaktperson Nina C S Christiansen


F asttelefon 22159703


Mobilnummer 91652418


E-post (kvittering jachrist2709@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post jachrist2709@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


BNA301-EFZZ Side 1 av 2


% Bydel N 0 rdre Aker Po stadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


h; Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no
0403  Oslo
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 12000


Navn på tiltaket Vedlikehold og snømåking av trapp mellom Myrerskogveien og Lachmanns vei


Beskrivelse av tiltaket Øvre Grefsen Vel har holdt trappen mellom Myrerskogveien og Lachmanns vei fri for
snø og is i hele siste vinter, videre er det òg utført nødvendig vedlikehold og rydding.  


Trappen er veldig populær og brukes flittig av eksisterende beboere og stadig mer av
den økende befolkningen i området, både som framkomstvei og til trening.  


Øvre Grefsen Vel har hatt utlegg på ca. kr 9.000,- i forbindelse med drift og
vedlikehold. I tillegg er det lagt ned en del dugnadstimer.   


Vi takker for tidligere støtte og håper på positiv tilbakemelding på denne søknaden.
Den samme søknaden ble for øvrig sendt til Knut Hammervold i bydel Nordre Aker
9. desember. Vedlagt denne søknaden var også regnskap for 2014. Legger ved Velets
årsberetning for 2014 som også inneholder regnskap og budsjett.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn Brukere av trappen er i alle aldre, spesielt skolebarn og folk som trener. Kjønn- og
aldersfordeling speiler befolkningen.


Antall deltakere. 10


Geografisk område Gulldalen, Øvre Grefsen


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Vedlikehold, rydding og snømåking av trappa slik at den kan benyttes for transport
og trening. Arbeidet utføres av frivillige medlemmer i Øvre Grefsen Vel /
styremedlemmer.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


ØGV Info 2014 KW.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


NINA CHARLOTTE SIGURDSON CHRISTIANSEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 12000


Navn påtiltaket Vedlikehold og snømåking av trapp mellom Myrerskogveien og Lachmanns vei


Beskrivelse av tiltaket Øvre Grefsen Vel har holdt trappen mellom Myrerskogveien og Lachmanns vei fri for


snø og is i hele siste vinter, videre er det og utført nødvendig vedlikehold og rydding.


Trappen er veldig populær og brukes flittig av eksisterende beboere og stadig mer av


den økende befolkningen i området, både som framkomstvei og til trening.


Øvre Grefsen Vel har hatt utlegg på ca. kr 9.000,- i forbindelse med drift og


vedlikehold. l tillegg er det lagt ned en del dugnadstimer.


Vi takker for tidligere støtte og håper på positiv tilbakemelding på denne søknaden.


Den samme søknaden ble for øvrig sendt til Knut Hammervold i bydel Nordre Aker


9. desember. Vedlagt denne søknaden var også regnskap for 2014. Legger ved Velets


årsberetning for 2014 som også inneholder regnskap og budsjett.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn Brukere av trappen er i alle aldre, spesielt skolebarn og folk som trener. Kjønn- og


aldersfordeling speiler befolkningen.


Antall deltakere. l 0


Geografisk område Gulldalen, Øvre Grefsen


Beskrivelse av den Vedlikehold, rydding og snømåking av trappa slik at den kan benyttes for transport


frivillige innsatsen i og trening. Arbeidet utføres av frivillige medlemmer i Øvre Grefsen Vel /


tiltaket styremedlemmer.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El ØGV lnfo 2014 KW.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten NlNA CHARLOTTE SlGURDSON CHRISTIANSEN


SOIH
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Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EGZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:02.01.2015 13:33


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Nordre Aker janitsjar


Organisasjonsnummer 975 567 982


Kontonummer 1607.51.18272


Kontoinnehaver Nordre Aker Janitsjar


Internettside naj.no


Postadresse NAJ v/Hanne R. Broen, Benveien 17


Postnummer 1182


Poststed Oslo


Kontaktperson Marianne Barry-Berg


Fasttelefon 95870796


Mobilnummer 95870796


E-post (kvittering
sendes hit)


marianne.bb@hotmail.com


Gjenta e-post marianne.bb@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EGZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:02.01.2015 13:33


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Nordre Aker janitsj ar


navn


Organisasjonsnummer 975 567 982


Kontonummer 1607.51. 18272


Kontoinnehaver Nordre Aker Janitsjar


Internettside naj .no


Postadresse NAJ v/Hanne R. Broen, Benveien 17


Postnummer 1 182


Poststed Oslo


Kontaktperson Marianne Barry-Berg


F asttelefon 95 870796


Mobilnummer 95870796


E-post (kvittering marianne.bb@hotmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post marianne.bb@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 30000


Navn på tiltaket Jubileumsarrangement 2015


Beskrivelse av tiltaket Nordre aker janitsjar har 80 års jubileum i år, og i den forbindelse ønsker vi å holde
en flott  jubileumskonsert i bydelen som er åpen for alle, som vil appellere til alle
aldersgrupper. Arrangementet er ikke fastsatt ifht. tid og sted, og gjesteartister/solister
er ennå ikke bekreftet. Vi tenker oss et bredt repertoar med fengende musikk både for
ungdom og voksne, gjerne med historisk tilbakeblikk ut fra korpsets historie og tidligere
repertoar. Det planlegges å hyre inn en kjent profil som ev. konferansier og/eller til å
opptre sammen med korpset på utvalgte stykker. Dette vil være en ekstrakostnad, men
samtidig gjøre arrangementet mer spesielt og om mulig attraktivt for å øke besøkstallet
til konserten. Det er tenkt et større lokale, som kan romme fler besøkende, og et ekstra
korps/solister/ensembler ettersom vi ser for oss et ev samarbeid med andre i bydelen.
Lokale, scene, lyd og lys effekter vil være ønskelig å prioritere for å sette en fin ramme
rundt vår jubileumskonsert, dersom vi får midler til å bidra til å dekke kostnadene.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn alle aldre, begge kjønn


Antall deltakere. 200


Geografisk område Innen Nordre Aker bydel


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


All innsats i korpset er basert på frivillig basis og dugnad, med unntak av dirigenten
som lønnes.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


NAJ budsjett.xls


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


MARIANNE BARRY-BERG


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 30000


Navn påtiltaket Jubileumsarrangement 2015


Beskrivelse av tiltaket Nordre aker janitsj ar har 80 års jubileum i år, og i den forbindelse ønsker vi å holde


en flott jubileumskonsert i bydelen som er åpen for alle, som vil appellere til alle


aldersgrupper. Arrangementet er ikke fastsatt ifht. tid og sted, og gjesteartister/solister


er ennå ikke bekreftet. Vi tenker oss et bredt repertoar med fengende musikk både for


ungdom og voksne, gjerne med historisk tilbakeblikk ut fra korpsets historie og tidligere


repertoar. Det planlegges å hyre inn en kjent profil som ev. konferansier og/eller til å


opptre sammen med korpset på utvalgte stykker. Dette vil være en ekstrakostnad, men


samtidig gjøre arrangementet mer spesielt og om mulig attraktivt for å øke besøkstallet


til konserten. Det er tenkt et større lokale, som kan romme fler besøkende, og et ekstra


korps/solister/ensembler ettersom vi ser for oss et ev samarbeid med andre i bydelen.


Lokale, scene, lyd og lys effekter vil være ønskelig å prioritere for å sette en fin ramme


rundt vår jubileumskonsert, dersom vi får midler til å bidra til å dekke kostnadene.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn alle aldre, begge kjønn


Antall deltakere. 200


Geografisk område lnnen Nordre Aker bydel


Beskrivelse av den All innsats i korpset er basert på frivillig basis og dugnad, med unntak av dirigenten


frivillige innsatsen i som lønnes.


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El NAJ budsj ett.xls


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten MARIANNE BARRY-BERG


SOIH
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NAJ


Overslag/ budsjett til jubileumskonsert høsten 2015


Leie av lokale med sceneutstyr, lys og lydanlegg 20 000


Honorar til gjesteartist/solist/konferansier 7000


Rekvisita til konserten samt blomster til artister/dirigenter 3000


sum 30 000







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EHZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:03.01.2015 13:42


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Nordberg Blandakor


Organisasjonsnummer 814587622


Kontonummer 15035543500


Kontoinnehaver Nordberg Blandakor


Internettside www.nordbergkoret.no


Postadresse Tåsenveien 93a


Postnummer 0873


Poststed Oslo


Kontaktperson Nina Cecilie herud


Fasttelefon 22183095


Mobilnummer 41253036


E-post (kvittering
sendes hit)


nina_herud@hotmail.com


Gjenta e-post nina_herud@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EHZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:03.01.2015 13:42


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Nordberg Blandakor


navn


Organisasjonsnummer 8145 87622


Kontonummer 1 5 035 543 500


Kontoinnehaver Nordberg Blandakor


lntemettside WWW.nordbergkoret.no


Postadresse Tåsenveien 93a


Postnummer 0873


Poststed Oslo


Kontaktperson Nina Cecilie herud


F asttelefon 22183095


Mobilnummer 41253036


E-post (kvittering nina_herud@hotmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post nina_herud@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 15000


Navn på tiltaket Etableringsstøtte til Nordberg Blandakor våren 2015


Beskrivelse av tiltaket Vi er i ferd med å etablere et nytt voksenkor i bydelen Nordre Aker som heter Nordberg
Blandakor. Koret er nylig registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i
Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 814 587 622. Oppstart er 13. januar
2015. 


Nordberg Blandakor er under etablering med en målsetning om å skape glede og sosialt
nettverk gjennom sang i vårt lokalmiljø. Koret skal være et tilbud til sangglade kvinner
og menn mellom 30 – 60 år i nærmiljøet Tåsen, Korsvoll, Berg og Nordberg – alle i
bydel Nordre Aker. Vi har allerede stor interesse for et raust og positivt kor for alle som
har glede av å synge, men som nødvendigvis ikke har sunget i kor tidligere. I dag så
finnes det ingen tilbud på Blandakor i Nordberg-området til målgruppen. 


Vi har vært så heldige å få med Victoria Cecilie Jakhelln som dirigent. Hun er bosatt
på Nordberg, men opprinnelig fra Bodø. Victoria har lang erfaring som kordirigent og
har bakgrunn fra bl. a. Det norske solistkor og Grex Vocalis. Hun er universitetslektor i
gehørtrening ved Norges musikkhøgskole. Nå gleder hun seg til en spennende vår med
nytt kor på Nordberg! 


Øvelsene vil finne sted i Ungdomshuset v/Nordberg kirke hver tirsdag kl. 19:30 -
kl. 22:00. Repertoaret vil være variert; jazz, klassisk, pop, vise, musicals. Koret har
ambisjoner om et musikalsk nivå som kan gi opptredener i lokalmiljøet, men viktigst et
givende og helsebringende tilbud i nærmiljøet. 


Driften av koret dekkes hovedsakelig av medlemskontingent, men dette er ikke nok i
forhold til flere oppstartskostnader. Vi søker derfor Nordre Aker bydel om stønad til å
dekke deler av disse, og som i hovedsak handler om lokalleie, dirigent, markedsføring
og noter. Inntil vi har nådd en tilstrekkelig medlemsmasse på ca. 35 - 50 medlemmer,
vil vi være avhengig av slik støtte for å kunne dra det hele i gang. Vi håper virkelig på
en positiv tilbakemelding på vår søknad!


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 30-60år


Antall deltakere. 40


Geografisk område Nordberg, Tåsen, Berg, Korvoll i Nordre Aker bydel i Oslo


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Vi er 4 personer som har tatt initiativet for å etablere et  blandakor for nærmiljøet Berg,
Tåsen, Nordberg og Korsvoll. Frivillighetsarbeidet dette styret  utfører bidrar til en
glede og helsebringende aktivitet for denne målgruppen vi henvender oss til.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Norges korforbund


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 15000


Navn på tiltaket Etableringsstøtte til Nordberg Blandakor våren 2015


Beskrivelse av tiltaket Vi er i ferd med å etablere et nytt voksenkor i bydelen Nordre Aker som heter Nordberg


Blandakor. Koret er nylig registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i


Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 814 587 622. Oppstart er l3. januar


2015.


Nordberg Blandakor er under etablering med en målsetning om å skape glede og sosialt


nettverk gjennom sang i vårt lokalmiljø. Koret skal være et tilbud til sangglade kvinner


og menn mellom 30  -  60 år i nærmiljøet Tåsen, Korsvoll, Berg og Nordberg -  alle i


bydel Nordre Aker. Vi har allerede stor interesse for et raust og positivt kor for alle som


har glede av å synge, men som nødvendigvis ikke har sunget i kor tidligere. l dag så


finnes det ingen tilbud på Blandakor i Nordberg-området til målgruppen.


Vi har vært så heldige å få med Victoria Cecilie Jakhelln som dirigent. Hun er bosatt


på Nordberg, men opprinnelig fra Bodø. Victoria har lang erfaring som kordirigent og


har bakgrunn fra bl. a. Det norske solistkor og Grex Vocalis. Hun er universitetslektor i


gehørtrening ved Norges musikkhøgskole. Nå gleder hun seg til en spennende vår med


nytt kor på Nordberg!


Øvelsene vil finne sted i Ungdomshuset v/Nordberg kirke hver tirsdag kl. 19:30  -


kl. 22:00. Repertoaret vil være variert; jazz, klassisk, pop, vise, musicals. Koret har


ambisjoner om et musikalsk nivå som kan gi opptredener i lokalmiljøet, men viktigst et


givende og helsebringende tilbud i nærmiljøet.


Driften av koret dekkes hovedsakelig av medlemskontingent, men dette er ikke nok i


forhold til flere oppstartskostnader. Vi søker derfor Nordre Aker bydel om stønad til å


dekke deler av disse, og som i hovedsak handler om lokalleie, dirigent, markedsføring


og noter. lnntil vi har nådd en tilstrekkelig medlemsmasse på ca. 35  -  50 medlemmer,


vil vi være avhengig av slik støtte for å kunne dra det hele i gang. Vi håper virkelig på


en positiv tilbakemelding på vår søknad!


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 30-60år


Antall deltakere. 40


Geografisk område Nordberg, Tåsen, Berg, Korvoll i Nordre Aker bydel i Oslo


Beskrivelse av den Vi er 4 personer som har tatt initiativet for å etablere et blandakor for nærmiljøet Berg,


frivillige innsatsen i Tåsen, Nordberg og Korsvoll. Frivillighetsarbeidet dette styret utfører bidrar til en


tiltaket glede og helsebringende aktivitet for denne målgruppen vi henvender oss til.


Er det søkt om støtte  J a


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Norges korforbund


støtte tidligere?
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Regnskap for oppstart Nordberg Blandakor- våren 2015.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


NINA CECILIE HERUD


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Regnskap for oppstart Nordberg Blandakor- Våren 2015 .xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten NINA CECILIE HERUD


som


BNA3  0  1 -EHZZ


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  Ol
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Utgifter ved oppstart av Nrdberg Blandakor første halvår-2015:


Husleie i Ungdomshuset på Nordberg 7500 kr 


Lønn dirigent 2500 kr pr øvelse * 18 øvelser45000 kr


Noter/mapper 5000 kr


Markedsføring ( egen hjemmeside) 1000 kr


Sum utgifter 58.500 kr







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-CWZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:04.01.2015 18:20


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Kjelsås skoles sangkor


Organisasjonsnummer 971286539


Kontonummer 16091917347


Kontoinnehaver Kjelsås skoles sangkor


Internettside www.kjelsas-skoles-sangkor.no


Postadresse Midtoddveien 7E


Postnummer 0494


Poststed OSLO


Kontaktperson Eigil Olsen


Mobilnummer 41515606


E-post (kvittering
sendes hit)


styreleder@kjelsas-skoles-sangkor.no


Gjenta e-post styreleder@kjelsas-skoles-sangkor.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—CWZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:04.01.2015 18:20


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Kjelsås skoles sangkor


navn


Organisasjonsnummer 971286539


Kontonummer 16091917347


Kontoinnehaver Kjelsås skoles sangkor


lntemettside WWW.kj elsas-skoles-sangkor.no


Postadresse Midtoddveien 7E


Postnummer 0494


Poststed OSLO


Kontaktperson Eigil Olsen


Mobilnummer 41515606


E-post (kvittering styreleder@kj elsas-skoles-sangkor.no


sendes hit)


Gjenta e-post styreleder@kjelsas-skoles-sangkor.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 15000


Navn på tiltaket Sommerkonsert 2015


Beskrivelse av tiltaket Under denne konserten forenes alle korgruppene i en og samme konsert. For å kunne
favne det store aldersspennet som da er i denne gruppa, blir uttrykket og repertoaret noe
sammensatt. Målet er å få til en sommerkonsert med temaet vennskap og den foreløpige
arbeidstittelen er «Sommer over Kjelsås». Her vil vi synge repertoar fra ulike stilarter.
Vi vil også jobbe med å skrive egne låter som handler om temaet vennskap. Det blir
tredje året på rad at de eldre barna i koret lager egne sanger, og dette har etter hvert blitt
et varemerke for koret. 


Eksempler på låter er pr nå:  
• De umulige 
Tekst og musikk: Gunnar Roaldkvam og Sigvart Dagsland 


• Engel  
Tekst og musikk: Admiral P 


• Hvor er du min venn?  
Tekst og musikk: Andreas Mattson 
Norsk oversettelse:  Ann-Renate Nergaard  


• Slå meg på 
Tekst og musikk: Jo Nesbø 


• Bestevenner for evig og alltid 
Tekst og musikk: Tyra Øftshus Toft og Johanne Støversten Olsen 


• #ONLINE (mgp Jr 2014) 
Tekst og musikk: Matha-Mari  


• Du sto der og lo (MGP Jr2014)  
Tekst og musikk: Vanja 


Da koret teller mer enn 80 medlemmer er vi nødt til å dele opp vårens konserter
i to. Den ene konserten (Elle melle) er med bare 1.klassingene alene, mens den
andre konserten er med 2, 3, 4, 5 og 6. klasse sammen. Det er denne siste vi altså
søker om 15.000 kroner i støtte til. I tillegg er målet å invitere til en sommerkonsert/
sommerhappening på ca. 60 min med bare 5. og 6. klasse.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 6-12 år, gutter og jenter


Antall deltakere. 100


Geografisk område Konserten blir avholdt i Kjelsås skoles aula


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Barna selv står for flere hundre timer med frivillig innsats på øvinger gjennom hele
semesteret. Korbarnas foreldre organiserer alt det praktiske rundt arrangementer og drift
av koret. Kun dirigent og innleide musikere er betalt.


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 15000


Navn påtiltaket Sommerkonsert 2015


Beskrivelse av tiltaket Under denne konserten forenes  alle  korgruppene  i  en og samme konsert. For å kunne


favne  det  store aldersspennet som da er  i  denne gruppa, blir uttrykket og repertoaret noe


sammensatt.  Målet  er å få til en sommerkonsert med temaet vennskap og den foreløpige


arbeidstittelen er «Sommer over Kjelsås». Her vil vi synge repertoar fra ulike stilarter.


Vi  vil også jobbe med å skrive egne låter som handler om temaet vennskap. Det blir


tredje året på rad at de eldre barna  i  koret lager egne sanger, og dette har etter hvert blitt


et  varemerke for koret.


Eksempler på låter er pr nå:


-  De umulige


Tekst og musikk: Gunnar Roaldkvam og Sigvart Dagsland


-  Engel


Tekst og musikk: Admiral  P


°  Hvor er du min venn?


Tekst og musikk: Andreas Mattson


Norsk oversettelse: Ann-Renate Nergaard


°  Slå meg på


Tekst og musikk: Jo Nesbø


°  Bestevenner for evig og alltid


Tekst og musikk: Tyra Øftshus Toft og Johanne Støversten Olsen


°  #ONLlNE (mgp Jr 2014)


Tekst og musikk: Matha-Mari


-  Du sto der og lo (MGP Jr2014)


Tekst og musikk: Vanja


Da koret teller mer enn 80 medlemmer er vi nødt til å dele opp vårens konserter


i  to. Den ene konserten (Elle melle) er med bare l.klassingene alene, mens den


andre konserten er med 2, 3, 4, 5 og 6. klasse sammen. Det er denne siste vi altså


søker om 15.000kroner  i  støtte til. l tillegg er målet å invitere til en sommerkonsert/


sommerhappening på ca. 60min med bare 5. og 6. klasse.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 6-12 år, gutter og jenter


Antall deltakere. 100


Geografisk område Konserten blir avholdt  i  Kjelsås skoles aula


Beskrivelse av den Barna selv står for flere hundre timer med frivillig innsats på øvinger gjennom hele


frivillige innsatsen  i semesteret. Korbarnas foreldre organiserer alt det praktiske rundt arrangementer og drift


tiltaket av koret. Kun dirigent og innleide musikere er betalt.


BNA301-CWZZ Side 2 av 3


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  Ol


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no


‘I III 0403  Oslo







BNA301-CWZZ Side 3 av 3


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Norges korforbund


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


2015 Kjelsås skoles sangkor - budsjett for sommerkonserten søknad Nordre Aker
bydel.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


EIGIL OLSEN


Er  det  søkt  om støtte Ja


for tiltaket andre


steder?


Hvis  ja, hvor  er det  søkt  Norges korforbund


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El 2015  Kjelsås skoles sangkor - budsjett for sommerkonserten søknad Nordre Aker


bydel.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten ElGlL  OLSEN


som


Bydel Nordre Aker Postadr;


Postboks  4433


'Ez Nydalen
1  Ill 0403 Oslo


Telefonnummer


Telefaksnummer


E-post:


BNA301-CWZZ


02  180
23  47  30 Ol
postmottak@bna.oslo.kommune.no
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Budsjett for tiltaket Kjelsås skoles sangkor – ”Sommer over Kjelsås 2015”: 
Merk at inntekter i tråd med vanlig budsjettpraksis er satt med konservative anslag. 


Budsjettpost Kostnad Inntekt


Sommer over Kjelsås 2015


Tekstforfatter 4 000


Musikere (pianist, trommer, gitar, bass) øvinger, generalpr, konsert 25 000


Låtskriving og arrangementer 15 000


Leie av lydutstyr 4 500


Noter - kjøp og nedtegning 8 500


Total Kjelsåsveien 2014 57 000


Elle Melle


Musiker (pianist en øving, en øvingsdag og en konsert) 9 600


Noter 2 000


Lydleie 3 000


Total Elle Melle 14 600


Diverse kostnader (blomster, bespisning osv) 3 000


Konsertstøtte Norges korforbund 10000


Frivillighetsmidler fra Nordre Aker 15000


Konsertstøtte Oslo musikkråd 5500


Billettinntekter 250 personer á 100 til Sommer over Kjelsås 25000


Totaler 74 600 55500
 


Budsjett  for  tiltaket  Kjelsås skoles  sangkor - "Sommer over  Kjelsås  2015":


Merk at inntekter i tråd med vanlig budsjettpraksis  er  satt med konservative anslag.


Budsjettpost


Sommer over Kjelsås  2015


Tekstforfatter


Musikere (pianist, trommer, gitar, bass) Øvinger, generalpr, konsert


Låtskriving og arrangementer


Leie av lydutstyr


Noter- kjøp og nedtegning


Totol Kjelsåsveien 2014


Elle Mel/e


Musiker (pianist en Øving, en Øvingsdag og en konsert)


Noter


Lydleie


Totol  Elle Mel/e


Diverse kostnader (blomster, bespisning osv)


Konsertstøtte Norges korforbund


Frivillighetsmidler fra Nordre Aker


Konsertstøtte Oslo musikkråd


Billettinntekter 250 personer á 100 til Sommer over Kjelsås


Toto/er


4 000


25 000


15 000


4 500


8  500


57  000


9600


2 000


3 000


14 600


3 000


74 600


Inntekt


10000


15000


5500


25000


55500







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-CXZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:05.01.2015 14:59


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Korsvoll IL


Organisasjonsnummer 984 067 348


Kontonummer 1600 20 37355


Kontoinnehaver Korsvoll IL


Internettside www.korsvoll.no


Postadresse Postboks 32 Tåsen


Postnummer 0801


Poststed Oslo


Kontaktperson Lars Dueled


Fasttelefon 95292312


Mobilnummer 95292312


E-post (kvittering
sendes hit)


lars.dueled@skuld.com


Gjenta e-post lars.dueled@skuld.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—CXZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:05.01.2015 14:59


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens KorsvolllL


navn


Organisasjonsnummer 984 067 348


Kontonummer 1600 20 37355


Kontoinnehaver Korsvoll IL


lntemettside WWW.korsvoll.no


Postadresse Postboks 32 Tåsen


Postnummer 0801


Poststed Oslo


Kontaktperson Lars Dueled


F asttelefon 95292312


Mobilnummer 95292312


E-post (kvittering lars.dueled@skuld.com


sendes hit)


Gjenta e-post lars.dueled@skuld.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


BNA301-CXZZ Side 1 av 2


% Bydel N 0 rdre Aker Po stadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


h; Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no
0403  Oslo







BNA301-CXZZ Side 2 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 950000


Navn på tiltaket Utvikling av Korsvollmiljøet


Beskrivelse av tiltaket 1.     Utvikling av ballslette, skileikanlegg og lysløypa på Grinda 
2. Videreutvikling av ”Åpen Bane” for ungdommer på fredager 
3. Integreringsfond 
4. Undervarme på 11’erbanen på Korsvollbanen 
5. Fotball- og håndballskole i sommerferien samt ekstra treningsutstyr 
6. Vardetenning på Korsvolltoppen nyttårsaften 
7. Korsvollhytta ved Ørfiske i Maridalen


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn 3-100 år - 50/50 kvinner/menn


Antall deltakere. 250


Geografisk område Korsvoll og Ørfiske


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Se vedlagte budsjettark


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Åpen Bane søker også støtte via OIK. Undervarme på 11'erbanen søker også
tippemidler, momsrefusjon og sponsormidler. Utvikling av området rundt Grinda søker
også støtte fra diverse sponsorer.


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


FRIVILLIGHETSMIDLER_2015_BUDSJETT.doc


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


LARS DUELED


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 950000


Navn på tiltaket Utvikling av Korsvollmiljøet


Beskrivelse av tiltaket l. Utvikling av ballslette, skileikanlegg og lysløypa påGrinda


.  Videreutvikling av ”Åpen Bane” for ungdommer påfredager


.  lntegreringsfond


.  Undervarme på ll'erbanen på Korsvollbanen


.  Fotball- og håndballskole i sommerferien samt ekstra treningsutstyr


LII-l>UJl\J


6. Vardetenning på Korsvolltoppen nyttårsaften


7. Korsvollhytta ved Ørfiske i Maridalen


Type tiltak: ldrett og friluftsliv


Alder/kjønn 3-100år  - 50/50kvinner/menn


Antall deltakere. 250


Geografisk område Korsvoll og Ørfiske


Beskrivelse av den Se vedlagte budsjettark


frivillige innsatsen i


tiltaket


Er det søkt om støtte  J a


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Åpen Bane søker også støtte via OlK. Undervarme på ll'erbanen søker også


støtte tidligere? tippemidler, momsrefusjon og sponsormidler. Utvikling av området rundt Grinda søker


også støtte fra diverse sponsorer.


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El F RlVlLLlGHETSMlDLER_2O 1 5_BUDSJ ETT. doc


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten LARS DUELED


SOIH
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Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EJZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:08.01.2015 15:55


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Bydel Nordre Aker / Trikkehallen på Kjelsås


Organisasjonsnummer 974778882


Kontonummer 1315 01 00962


Kontoinnehaver Bydel Nordre Aker


Internettside www.trikkehallen.no


Postadresse Bydel Nordre Aker; Trikkehallen på Kjelsås; Postboks 4433 Nydalen


Postnummer 0403


Poststed Oslo


Kontaktperson Janko Radovanovic


Fasttelefon 23 47 30 89


Mobilnummer 47 61 15 63


E-post (kvittering
sendes hit)


janko.radovanovic@bna.oslo.kommune.no


Gjenta e-post janko.radovanovic@bna.oslo.kommune.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


 Skjemakode:


BNA301


Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


Referansenummer:


BNA301—EJZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:08.01.2015 15:55


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens


navn


Organisasjonsnummer


Kontonummer


Kontoinnehaver


lntemettside


Postadresse


Postnummer


Poststed


Kontaktperson


F asttelefon


Mobilnummer


E-post (kvittering


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Bydel Nordre Aker/ Trikkehallen påKjelsås


974778882


1315 01  00962


Bydel Nordre Aker


WWW.trikkeha11en.no


Bydel Nordre Aker; Trikkehallen påKjelsås; Postboks 4433 Nydalen


0403


Oslo


Janko Radovanovic


23 47 30 89


47 61 15 63


janko.radovanovic@bna.oslo.kommune.no


sendes hit)


Gjenta e-post janko.radovanovic@bna.oslo.kommune.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 25000


Navn på tiltaket Frysjastock 2015


Beskrivelse av tiltaket Frysjastock er en musikkfestival i Trikkehallen på Kjelsås. 10 band og 10 soloartister
er fordelt over to scener: pop/rock band i hallen, og rap/hiphop/singer-songwritters på
scenen i hagen. Festivalen er planlagt til lørdag 8. september 2015, og arrangeres for
tiende året på rad. Ansatte i Kulturenheten og Forebyggende Ungdomsenhet jobber
sammen med frivillig ungdom fra bandmiljøet og Ungdomsrådet.  


Trikkehallen på Kjelsås har selv et stort bandmiljø, rockeklubben Lydisolatet og hiphop
miljøet knyttet til studioen ”Rom for Rap” med sin base på Trikkehallen. Målgruppen
for festivalen er ungdom fra ungdomskolen og oppover (13- 25) fra bydelen og
nærliggende områder i Oslo.  


Gratis inngang.  


Antatt besøkstall: 200 – 500


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 13 til 25år


Antall deltakere. 60


Geografisk område Bydel Nordre Aker, Oslo


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Omfanget av dugnadsarbeidet er stort. Ungdommer er med i planleggingsfasen,
promoteringen av festivalen og i selve gjennomføringen. Frysjastock ville ikke vært
mulig å gjennomføre uten frivillig innsats.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Storbymidler, Ungdomsrådet


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Frysjastock 2015 regnskap.xls


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


JANKO RADOVANOVIC


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 25000


Navn påtiltaket F rysjastock 2015


Beskrivelse av tiltaket Frysjastock er en musikkfestival i Trikkehallen påKjelsås. 10band og 10soloartister


er fordelt over  to  scener: pop/rock band i hallen, og rap/hiphop/singer-songwritters på
scenen i hagen. Festivalen er planlagt til lørdag 8. september 2015, og arrangeres for


tiende året på rad. Ansatte i Kulturenheten og Forebyggende Ungdomsenhet jobber


sammen med frivillig ungdom fra bandmiljøet og Ungdomsrådet.


Trikkehallen på Kjelsås har selv et stort bandmiljø, rockeklubben Lydisolatet og hiphop


miljøet knyttet til studioen ”Rom for Rap” med sin base påTrikkehallen. Målgruppen


for festivalen er ungdom fra ungdomskolen og oppover (13- 25) fra bydelen og


nærliggende områder i Oslo.


Gratis inngang.


Antatt besøkstall: 200 - 500


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kj ønn 13 til 25 år


Antall deltakere. 60


Geografisk område Bydel Nordre Aker, Oslo


Beskrivelse av den Omfanget av dugnadsarbeidet er stort. Ungdommer er med i planleggingsfasen,


frivillige innsatsen i promoteringen av festivalen og i selve gjennomføringen. Frysjastock ville ikke vært


tiltaket mulig ågjennomføre uten frivillig innsats.


Er det søkt om støtte  J a


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Storbymidler, Ungdomsrådet


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Frysjastock 2015 regnskap.xls


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten JANKO RADOVANOVIC


SOIH
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FRYSJASTOCK 2015
Inntekter
Seinlørdagsmidler 25000
Frivillighetsmidler 25000
SUM 50000


Utgifter 
Booking av artister -22000
Honorar Lydtekniker -4000
Plakat Design -1000
Plakater & Flyers -3000
Web sider - Domene & Design -3000
Div. utstyr for gjennomføring av festivalen -5000
Promotering -3000
Mat & Drikke til Frivillige -2000
Mat & Drikke til Artister -4000
Leie av partytelt til utescenen -3000
SUM -50000


SUM: Inntekter - Utgifter 0


FRYSJASTOCK 2015
lnntekter


Seinlørdagsmidler
Frivillighetsmidler


SUM


Utgifter


Boohngavanæær


Honorar Lydtekniker


PmkatDeQgn


Plakater & Flyers
Web sider - Domene & Design


Div. utstyr for gjennomføring av festivalen
Promotering


Mat & Drikke til Frivillige


Mm&Dm«emAmüm
Leie av partytelt til utescenen


SUNI


SUM: lnntekter  -  Utgifter


25000
25000
50000


-22000
-4000
-1000
-3000
-3000
-5000
-3000
-2000
-4000
-3000


-50000


0







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EKZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:09.01.2015 11:44


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Sara Dalen Kelly


Kontonummer 1206 30 18412


Kontoinnehaver Sara Dalen Kelly


Postadresse Glads vei 44


Postnummer 0489


Poststed Oslo


Kontaktperson Sara Dalen Kelly


Mobilnummer 942 46 384


E-post (kvittering
sendes hit)


sara@trikkehallen.no


Gjenta e-post sara@trikkehallen.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 10000


 Skjemakode:


BNA30l


Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


Referansenummer:


BNA301—EKZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:09.01.2015 11:44


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Sara Dalen Kelly


navn


Kontonummer 1206  30  l 8412


Kontoinnehaver Sara Dalen Kelly


Postadresse Glads vei 44


Postnummer 0489


Poststed Oslo


Kontaktperson Sara Dalen Kelly


Mobilnummer 942 46 384


E-post (kvittering sara@trikkehallen.no


sendes hit)


Gjenta e-post sara@trikkehallen.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 10000


BNA30l-EKZZ


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Navn på tiltaket Akustiske kvelder på Trikkehallen 2015


Beskrivelse av tiltaket Ideen om Akustiske kvelder på Trikkehallen startet i 2012. Vi var tre jenter med en
felles interesse: MUSIKK. Vi traff hverandre på ungdomsfestivalen Frysjastock i 2012.
Festivalen hadde to scener, en til band og en til singer / songwritter artister. Vi la merke
til at det var stor interesse for den andre scenen og konstaterte etter festivalen at det ikke
var veldig mange scener i Oslo, hvor unge singer / songwritters får vise seg fram. 


Siden da har vi arrangert 15 kvelder med akustisk musikk. Det har vært mange som har
vært med å arrangere akustiske kvelder siden 2013. Hovedansvarlig for prosjektet og for
booking av artister er Sara Dalen Kelly. Sara er 18 år gammel. 


Akustiske kvelder arrangeres hver første torsdag i februar, mars, april, mai; og
september, oktober, november og desember. Det vil være tre artister hver kveld, til
sammen 24 artister i 2015. Cafeen i Trikkehallen på Kjelsås har kapasitet til 80stk. og
målet vårt er å ha fullt hus på alle kveldene. 


Konsertserien er rettet mot ungdom i Oslo og omegn som er interessert i denne
sjangeren, men er åpent for alle. Konsertene vil være gratis og vil promoteres i
forskjellige ungdoms- og videregående skoler i Oslo, men også via aviser, plakater og
diverse sosiale medier. 


Vi tror at disse konsertene vil bidra til at ungdommer med interesse for denne sjangeren
kommer i kontakt med hverandre, dette tilbudet har med tiden vokset og blitt en bra
mulighet for unge musikere for å skaffe seg den nødvendige erfaringen de trenger for å
komme videre i karrieren sin.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 18år / Jente


Antall deltakere. 60


Geografisk område Kjelsås / Oslo


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Ungdom med tilknytning til Trikkehallen vil være involvert i planlegging, promotering
og gjennomføring av kveldene. Arbeidsoppgaver er fordelt jevnt mellom arrangørene.
Trikkehallen på Kjelsås bidrar med gratis lokaler, utstyr og teknisk hjelp under
arrangementene. Det er også en egen teknisk gruppe bestående av ungdommer.
Akustiske kvelder fungerer som en lærings arena for dem. 


Akustiske kvelder gir muligheten til både de som er interessert i å stå på scenen, de som
vil jobbe bak scenen og de som er interessert i å jobbe med arrangering av konserter.
Det er et bra tilbud til de mange som kommer som publikum.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Frifond & Ungdomsrådet i Bydelen Nordre Aker


Navn på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


Er det søkt om støtte


for tiltaket andre


steder?


Akustiske kvelder påTrikkehallen  2015


ldeen om Akustiske kvelder påTrikkehallen startet i 2012. Vi var tre jenter med en


felles interesse: MUSIKK. Vi traff hverandre påungdomsfestivalen Frysjastock i  2012.


Festivalen hadde to scener, en til band og en til singer / songWritter artister. Vi la merke


til at det var stor interesse for den andre scenen og konstaterte etter festivalen at det ikke


var veldig mange scener i Oslo, hvor unge singer /songWritters får vise seg fram.


Siden da har vi arrangert 15 kvelder med akustisk musikk. Det har vært mange som har


vært med å arrangere akustiske kvelder siden  2013.  Hovedansvarlig for prosjektet og for


booking av artister er Sara Dalen Kelly. Sara er 18 år gammel.


Akustiske kvelder arrangeres hver første torsdag i februar, mars, april, mai; og


september, oktober, november og desember. Det vil være tre artister hver kveld, til


sammen  24  artister i  2015.  Cafeen i Trikkehallen på Kjelsås har kapasitet til 80stk. og


målet vårt er å ha fullt hus på alle kveldene.


Konsertserien er rettet mot ungdom i Oslo og omegn som er interessert i denne


sjangeren, men er åpent for alle. Konsertene vil være gratis og vil promoteres i


forskjellige ungdoms- og videregående skoler i Oslo, men også via aviser, plakater og


diverse sosiale medier.


Vi tror at disse konsertene vil bidra til at ungdommer med interesse for denne sjangeren


kommer i kontakt med hverandre, dette tilbudet har med tiden vokset og blitt en bra


mulighet for unge musikere for å skaffe seg den nødvendige erfaringen de trenger for å


komme videre i karrieren sin.


Frivillig kulturliv


18år /Jente


60


Kjelsås /Oslo


Ungdom med tilknytning til Trikkehallen vil være involvert i planlegging, promotering


og gjennomføring av kveldene. Arbeidsoppgaver er fordelt jevnt mellom arrangørene.


Trikkehallen på Kjelsås bidrar med gratis lokaler, utstyr og teknisk hjelp under


arrangementene. Det er også en egen teknisk gruppe bestående av ungdommer.


Akustiske kvelder fungerer som en lærings arena for dem.


Akustiske kvelder gir muligheten til både de som er interessert i å stå på scenen, de som


vil jobbe bak scenen og de som er interessert i å jobbe med arrangering av konserter.


Det er et bra tilbud til de mange som kommer som publikum.


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt Frifond & Ungdomsrådet i Bydelen Nordre Aker


støtte tidligere?


Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Konsertserie med akustiske konserter på Trikkehallen 2015.xls


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


JANKO RADOVANOVIC


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Konsertserie med akustiske konserter på Trikkehallen 2015 .x1s


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten JANKO RADOVANOVIC


som


BNA3  0  1 -EKZZ


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  Ol
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KONSERTSERIE MED AKUSTISKMUSIKK 2015
8 KVELDER MED AKUSTISK MUSIKK MED TRE FORSKJELLIGE ARTISTER HVER KVELD


INNTEKTER
Frifond 15000
Ungdomsrådet 5000
Frivillighetsmidler 10000
SUM INNTEKTER 30000


UTGIFTER
Artist Honorarer -12000
Mat og drikke til artister og frivillige -5000
Tekniker Honorarer -4000
Div. utstyr til gjennomføring av konsertene -5000
Markedsføring -4000
SUM UTGIFTER -30000


SUM: Inntekter - Utgifter 0


KONSERTSERIE MED AKUSTISKMUSIKK 2015
8  KVELDER  MED  AKUSTISK MUSIKK  MED  TRE FORSKJELLIGE ARTISTER  HVER KVELD


INNTEKTER
Frifond 15000
Ungdomsrådet 5000
Frivillighetsmidler 10000
SUM INNTEKTER 30000


UTGIFTER
Artist Honorarer -12000
Mat og drikke til artister og frivillige -5000
Tekniker Honorarer -4000
Div. utstyr til gjennomføring av konsertene -5000
Markedsføring -4000
SUM UTGIFTER -30000


SUM: Inntekter - Utgifter 0







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-CYZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:09.01.2015 14:31


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Vestre Aker prosti, Nordberg kirke


Kontonummer 1644.20.14853


Kontoinnehaver Sissel Halden


Postadresse Ullevålsveien 117


Postnummer 0359


Poststed Oslo


Kontaktperson Gunnhild Nordgaard Hermstad


E-post (kvittering
sendes hit)


gunnhild.nordgaard.hermstad@oslo.kirken.no


Gjenta e-post gunnhild.nordgaard.hermstad@oslo.kirken.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 10000


Navn på tiltaket Konfirmantfestival


Beskrivelse av tiltaket Flere av menighetene i Nordre Aker bydel gikk i fjor sammen for å arrangere
en dag hvor alle konfirmantene skulle få noe mer enn det de får i vanlig


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—CYZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:09.01.2015 14:31


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Vestre Aker prosti, Nordberg kirke


navn


Kontonummer 1644.20.14853


Kontoinnehaver Sissel Halden


Postadresse Ullevålsveien 117


Postnummer 0359


Poststed Oslo


Kontaktperson Gunnhild Nordgaard Hermstad


E-post (kvittering gunnhild.nordgaard.hermstad@oslo.kirken.no


sendes hit)


Gj enta e-post gunnhild.nordgaard.hermstad@oslo.kirken.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 10000


Navn på tiltaket Konfirmantfestival


Beskrivelse av tiltaket Flere av menighetene i Nordre Aker bydel gikk i fjor sammen for å arrangere


en dag hvor alle konfirmantene skulle få noe mer enn det de får i vanlig
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


konfirmasjonsundervisning. Vi ville at de skulel få oppleve et større miljø med flere
ungdommer med felles interesser som dem, og at de skulle få muligheten til å engasjere
seg i noe ut over konfirmasjonstiden. 


Vi innledet derfor et samarbeid med flere frivillige organisasjoner som jobber
med ungdom og som har grupper i vårt område. Sammen med disse lagde vi en
dag for konfirmantene hvor de kunne bli kjent med ulike aktiviteter som disse
ungdomsoraganisasjonene driver for dem. 


Dagen besto i fjor av en volleyballturnering (med KRIK, KRistien Idrettskontakt sine
frivillige ledere som hvoedansvarlige), seminarer om arbeid for en rettferdig verden
(også her stilte det opp frivillige. Den ene var universitetslektor Morten Holmquist og
de andre kom fra ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp, Changemaker). Til
slutt avsluttet dagen med show og sceneprogram fra Oslo og Akershus krets av KFUK-
KFUM.  


I år samarbeider vi også med KRIK, KFUK-KFUM og Changemaker, men gjør
dagen noe enklere. Det vi være enda mer fokus på at ungdommene som deltar skal
bli kjent med organisasjonene, slik at de kan engasjere seg i ungdomsarbeid etter
kofnirmasjonstiden.  


Samtdidg er den store innsamlingsaksjonen "Fasteaksjonen" en viktig enkelthendelse
like etter konfirmantfestivalen, og vi vil ha fokus på denne. Målet er å vekke
ungdommenes engasjement for en rettferdig verden og å gi dem en konkret handling
de kan utføre for å bidra til dette: Samle innpenger som går til prosjekter som gir
mennesker tilgang på rent vann.  


Vi har altså gjort dette en gang tidligere.  
Selv om hele festivalen er helt avhenghig av frivillige (700 konfirmanter og mellom
100 og 200 frivillige ledere), trenger vi penger til mat og leie (vi har leid Norges
Idrettshøyskole på Sogn) og noe teknisk utstyr.  


Vi håper at dere vil være med å bidra til dette tiltaket for ungdom i bydelen vår.  


Det er viktig å presisere at dette er noe som er mer enn det de enkelte menighetne får
til i sitt lokale arbeid, og det må regnes som et tiltak som ikke er en nødvendig del av
konfirmasjonstiden for menighetene.  
Vi anser likevel at dette tiltaket - særlig fordi det oppfordrer til et engasjement for en
rettferdig verden, OG engasjement i frivillig arbeid - kan være et godt tiltak å bruke
frivllighetmidler på.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Alle kjønn, født i 2000, altså 15 år i løpet av 2015.


Antall deltakere. 700


Geografisk område Nordre Aker og Ullern bydel


konfinnasjonsundervisning. Vi Ville at de skulel få oppleve et større miljø med flere


ungdommer med felles interesser som dem, og at de skulle få muligheten til å engasjere


seg i noe ut over konfirmasjonstiden.


Vi innledet derfor et samarbeid med flere frivillige organisasjoner som jobber


med ungdom og som har grupper i vårt område. Sammen med disse lagde vi en


dag for konfirmantene hvor de kunne bli kj ent med ulike aktiviteter som disse


ungdomsoraganisasjonene driver for dem.


Dagen besto i fjor av en volleyballtumering (med KRIK, KRistien ldrettskontakt sine


frivillige ledere som hvoedansvarlige), seminarer om arbeid for en rettferdig verden


(også her stilte det opp frivillige. Den ene var universitetslektor Morten Holmquist og


de andre kom fra ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp, Changemaker). Til


slutt avsluttet dagen med show og sceneprogram fra Oslo og Akershus krets av KF UK-


KFUM.


I  år samarbeider vi også med KRIK, KF UK-KF UM og Changemaker, men gjør


dagen noe enklere. Det vi være enda mer fokus på at ungdommene som deltar skal


bli kjent med organisasjonene, slik at de kan engasjere seg i ungdomsarbeid etter


kofninnasj onstiden.


Samtdidg er den store innsamlingsaksj onen "Fasteaksjonen" en viktig enkelthendelse


like etter konfinnantfestivalen, og vi vil ha fokus på denne. Målet er å vekke


ungdommenes engasjement for en rettferdig verden og å gi dem en konkret handling


de kan utføre for å bidra til dette: Samle innpenger som går til prosjekter som gir


mennesker tilgang på rent vann.


Vi har altså gjort dette en gang tidligere.


Selv om hele festivalen er helt avhenghig av frivillige (700 konfinnanter og mellom


100 og 200 frivillige ledere), trenger vi penger til mat og leie (vi har leid Norges


ldrettshøyskole på Sogn) og noe teknisk utstyr.


Vi håper at dere vil være med å bidra til dette tiltaket for ungdom i bydelen vår.


Det er viktig å presisere at dette er noe som er mer enn det de enkelte menighetne får


til i sitt lokale arbeid, og det må regnes som et tiltak som ikke er en nødvendig del av


konfinnasj onstiden for menighetene.


Vi anser likevel at dette tiltaket  -  særlig fordi det oppfordrer til et engasjement for en


rettferdig verden, OG engasjement i frivillig arbeid  -  kan være et godt tiltak å bruke


frivllighetmidler på.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Alle kjønn, født i 2000, altså 15 år i løpet av 2015.


Antall deltakere. 700


Geografisk område Nordre Aker og Ullem bydel
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Det er frivillige med i alle ledd i arrangementet.  


Sammen med noen ansatte, er det frivillige med i komiteen som planlegger tiltaket og
nøkkelpersoner med ansvar for de ulike delene av arrangementet er frivillige.  


Vi samarbeider med frivilige organisasjoner, og vakter, matutdelere, idrettsledere,
scenearbeidere, seminarholdere og ungdomsledere er med på dette frivillig.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Kirkens Nord-Sør Informasjon (KUI), Opplysningsvesnets fond (OVF)


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett, konfirmantfestivalen 2015.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


GUNNHILD NORDGAARD HERMSTAD


Beskrivelse av den Det er frivillige med i alle ledd i arrangementet.


frivillige innsatsen i


tiltaket Sammen med noen ansatte, er det frivillige med i komiteen som planlegger tiltaket og


nøkkelpersoner med ansvar for de ulike delene av arrangementet er frivillige.


Vi samarbeider med frivilige organisasjoner, og vakter, matutdelere, idrettsledere,


scenearbeidere, seminarholdere og ungdomsledere er med på dette frivillig.


Er det søkt om støtte Ja


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Kirkens Nord-Sør lnfonnasj on (KUI), Opplysningsvesnets fond (OVF)


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett, konfinnantfestivalen 20 l 5 .xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten GUNNHILD NORDGAARD HERMSTAD


SOIH
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Budsjett
Konfirmantfestival for Vestre Aker prosti 2015


INNTEKT


Skøyen 40 200 8 000             


Voksen 40 200 8 000             


Ullern 120 200 24 000          


Røa og Sørkedalen 60 200 12 000          


Ris 160 200 32 000          


Nordberg 80 200 16 000          


Grefsen og Maridalen 120 200 24 000          


Bakkehaugen 10 200 2 000             


Vestre Aker og Majorstuen 30 200 6 000             


OVF 40 000          


KUI 15 000          


Frivillighetsmidler 10 000          


SUM 197 000        


UTGIFTER


Leie NIH -80 000         


Mat -50 000         


Frukt og Smoothie -4 000           


Bary lyd og lys -32 500         


Samband og projector -12 500         


Honorar teknikk -10 000         


ID bånd -5 000           


Leiebil -2 000           


Diverse -1 000           


SUM -197 000       


RESULTAT -                     


Budsjett
Konfirmantfestival for Vestre Aker prosti 2015


INNTEKT


Skøyen 40 200 8  000


Voksen 40 200 8  000


Ullern 120 200 24 000


Røa og Sørkedalen 60 200 12 000


Ris 160 200 32 000


Nordberg 80 200 16 000


Grefsen og Maridalen 120 200 24 000


Bakkehaugen 10 200 2 000


Vestre Aker og Majorstuen 30 200 6 000


OVF 40 000


KUI 15 000


Frivillighetsmidler 10 000


SUM 197000


UTGIFTER


Leie NIH -80 000


Mat -50 000


Frukt og Smoothie -4 000


Bary lyd og lys -32 500


Samband og projector -12 500


Honorar teknikk -10000


ID bånd -5 000


Leiebil -2 000


Diverse -1000


SUM -197000


RESULTAT -







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DAZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:09.01.2015 14:32


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Øvre Grefsen Vel


Organisasjonsnummer 998733081


Kontonummer 16091170845


Kontoinnehaver Øvre Grefsen Vel


Internettside www.ogvel.no


Postadresse Nordhagaveien 3b


Postnummer 0491


Poststed Oslo


Kontaktperson Torbjørn Togstad


Fasttelefon 22158606


Mobilnummer 90956166


E-post (kvittering
sendes hit)


torbjorn@togstad.no


Gjenta e-post torbjorn@togstad.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DAZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:09.01.2015 14:32


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Øvre Grefsen Vel


navn


Organisasjonsnummer 998733081


Kontonummer 16091 170845


Kontoinnehaver Øvre Grefsen Vel


lntemettside WWW.ogvel.no


Postadresse Nordhagaveien 3b


Postnummer 0491


Poststed Oslo


Kontaktperson Torbjøm Togstad


F asttelefon 22158606


Mobilnummer 90956166


E-post (kvittering torbj orn@togstad.no


sendes hit)


Gjenta e-post torbj om@togstad.no


Svarkvittering


Bekreftelse
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 575000


Navn på tiltaket Utvikling av Myrerjordet


Beskrivelse av tiltaket Tiltaket består av utvikling av en dobbel sandballbane på Myrerjordet.  Dette er en del
av den planlagte utviklingen av Myrerjordet som bydelen har støttet opp om.  
Sandvollyball banen på Sverre Enevolds Plass ble fjernet for en tid siden og bydelen
lovet da at denne ville bli anlagt på en annen plass i bydelen. Myrerjordet er da den
naturlige plassen å anlegge denne. Den planlagte dobbelte sandballbanen vil gi et tilbud
med sandvollyball og sand håndball.  
Myrerjordet har nå fått anlagt et flott kunstgress som er mye i bruk og også en
rundløype som benyttes mye. Sandballbanen vil komplementere dette  tilbudet og gi et
etterlengtet tilbud til nye grupper.   
Med utviklingen av Myrerjordet så langt og den planlagte utviklingen fremover vil
Myrerjordet fremstå som et unikt flerbruksanlegg med tilbud til alle aldersgrupper fra
barn til eldre hvor de forskjellige generasjonene vil møtes på Myrerjordet med sine
forskjellige aktiviteter. 
Vi håper på støtte til denne viktige videre utviklingen av Myrerjordet.


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn Begge kjønn i en alder fra 7 til 70 år


Antall deltakere. 12


Geografisk område Myrerjordet på Kjelsås.


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Den frivillige innsatsen vil bestå av planlegging og oppfølging av tiltaket i tillegg til
dugnadsinnsats ved gjennomføringen så langt dette tillates av entreprenør som leies inn.
Anslått timeinnsats for den frivillige innsatsen er 50 timer.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Sanballbanebudsjett115.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


TORBJØRN ALFRED TOGSTAD


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 575000


Navn på tiltaket Utvikling av Myrerjordet


Beskrivelse av tiltaket Tiltaket består av utvikling av en dobbel sandballbane påMyrerjordet. Dette er en del


av den planlagte utviklingen av Myrerjordet som bydelen har støttet opp om.


Sandvollyball banen på Sverre Enevolds Plass ble fjernet for en tid siden og bydelen


lovet da at denne ville bli anlagt påen annen plass i bydelen. Myrerjordet er da den


naturlige plassen å anlegge denne. Den planlagte dobbelte sandballbanen vil gi et tilbud


med sandvollyball og sand håndball.


Myrerjordet har nå fått anlagt et flott kunstgress som er mye ibruk og også en


rundløype som benyttes mye. Sandballbanen vil komplementere dette tilbudet og gi et


etterlengtet tilbud til nye grupper.


Med utviklingen av Myrerjordet så langt og den planlagte utviklingen fremover vil


Myrerjordet fremstå som et unikt flerbruksanlegg med tilbud til alle aldersgrupper fra


barn til eldre hvor de forskjellige generasj onene vil møtes på Myrerj ordet med sine


forskjellige aktiviteter.


Vi håper på støtte til denne viktige videre utviklingen av Myrerj ordet.


Type tiltak: ldrett og friluftsliv


Alder/kjønn Begge kjønn i en alder fra 7 til 70år


Antall deltakere. 12


Geografisk område Myrerjordet på Kjelsås.


Beskrivelse av den Den frivillige innsatsen vil bestå av planlegging og oppfølging av tiltaket i tillegg til


frivillige innsatsen i dugnadsinnsats ved gjennomføringen så langt dette tillates av entreprenør som leies inn.


tiltaket Anslått timeinnsats for den frivillige innsatsen er 50timer.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Sanballbanebudsjettl 15.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten TORBJØRN ALFRED TOGSTAD


SOIH
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         Oslo 9.1.15 


Budsjett sandballbane Myrerjordet. 


 


Basert på tilbud fra entreprenør er budsjettet for planlagt sandballbane på Myrerjordet som 
følger: 


 


Arrondering  med eksisterende masser og komprimerer     kr 59.000,- 


Legging av  en duk        kr 20.000,- 


Kulter med ca 20cm 4-63 og komprimerer     kr 98.000,- 


Leging av en ny duk        kr 20.000,- 


Legging av rund kant av jord hvor det legges et kunstgressteppe på 


Som avslutning mellom plen og sandballbanen. Ca 1 m bredde.  kr 43.000,- 


Fylle bassenget med sandhåndballsand fra Vikersund 300kbm x 550 kr165.000,- 


Grave en drensgrøft fra sør vestre hjørne til slukkum, komplett  


(vi har lagt inn litt fall mot dette hjørnet)     kr 10.000,- 


Pynte rundt banen tilslutt, legge på vekstjord, tilsådd ca300m 2   x 150.-  kr 45.000,- 


          ------------- 


Sum                   kr 460.000,- 


       +25% mva           kr 115.000,- 


                   -------------- 


Sum                  kr 575.000,- 


                  --------------- 


 


Priser hos andre entreprenører vil bli undersøkt for om mulig å få en bedre pris. 


 


Oslo 9.1.15


Budsjett sandballbane Myrerjordet.


Basert på tilbud fra entreprenør er budsjettet for planlagt sandballbane på Myrerj ordet som


følger:


Arrondering med eksisterende masser og komprimerer kr 59.000,-


Legging av en duk kr 20.000,-


Kulter med ca 20cm 4-63 og komprimerer kr 98.000,-


Leging av en ny duk kr 20.000,-


Legging av rund kant av jord hvor det legges et kunstgressteppe på


Som avslutning mellom plen og sandballbanen. Ca l m bredde. kr 43.000,-


Fylle bassenget med sandhåndballsand fra Vikersund 300kbm x 550 krl65.000,-


Grave en drensgrøft fra sør vestre hjørne til slukkum, komplett


(vi har lagt inn litt fall mot dette hjømet) kr l0.000,-


Pynte rundt banen tilslutt, legge på vekstj ord, tilsådd ca300m  2  X 150.- kr 45.000,-


Sum kr 460.000,-


+25% mva kr ll5.000,-


Sum kr 575.000,-


Priser hos andre entreprenører vil bli undersøkt for om mulig å få en bedre pris.







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DBZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:09.01.2015 16:57


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Korsvoll (Unified)


Kontonummer 62191119822


Kontoinnehaver Kjetil Ørbeck


Postadresse Øvre Langåsvei 13


Postnummer 0880


Poststed Oslo


Kontaktperson Kjetil Ørbeck


Mobilnummer 92402607


E-post (kvittering
sendes hit)


kor@frambu.no


Gjenta e-post kor@frambu.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 60000


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301-DBZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:09.01.2015 16:57


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Korsvoll (Unified)


navn


Kontonummer 62191 1 19822


Kontoinnehaver Kjetil Ørbeck


Postadresse Øvre Langåsvei 13


Postnummer 0880


Poststed Oslo


Kontaktperson Kjetil Ørbeck


Mobilnummer 92402607


E-post (kvittering kor@frambu.no


sendes hit)


Gjenta e-post kor@frambu.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 60000


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


._'§'== Nydalen E-post:


‘I III 0403  Oslo


BNA3 01-DBZZ


postmottak@bna. oslo .kommunene
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Navn på tiltaket Allidrett og Fotball for utviklingshemmede


Beskrivelse av tiltaket Korsvoll IL har nå i mange år drevet et meget suksessfult idrettstilbud for unge voksne i
Oslo med utviklingshemming. Hver onsdag gjennom året samles ca 20 fotballspillere av
begge kjønn med utviklingshemming på trening på Korsvoll skole. Der trenes det med
en hovedtrener og 2-3 assistenter fra Korsvoll IL. Dette er blitt for mange det viktigste
idrettslige og sosiale tilbudet i løpet av uken. I tillegg til treninger søkes det deltagelse i
enkelte turneringer gjennom året. TIltaket er 100% avhengig av midler fra bydelen for å
opprettholdes.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Kvinner og menn, 12-50 år


Antall deltakere. 20


Geografisk område Oslo / Nordre Aker bydel / Korsvoll


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Planlegging, gjennomføring og videreutvikling og rekruttering gjøres av frivillige
som jobber med tiltaket - primært hovedtrener og hjelpetrenere/ assistenter. I tillegg
hjelper foresatte til med å planlegge og gjennomføre sosiale samlinger og cup'er.
Hovedtrener har også utvidet kontakt med flere av utøverne som trenger oppfølging og
oppmerksomhet på fritiden.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett for Korsvoll Unified 2015.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


KJETIL ØRBECK


Navn på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


Er det søkt om støtte


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Allidrett og Fotball for utviklingshemmede


Korsvoll IL har nå i mange år drevet et meget suksessfult idrettstilbud for unge voksne i


Oslo med utviklingshemming. Hver onsdag gjennom året samles ca 20 fotballspillere av


begge kjønn med utviklingshemming på trening på Korsvoll skole. Der trenes det med


en hovedtrener og 2-3 assistenter fra Korsvoll IL. Dette er blitt for mange det viktigste


idrettslige og sosiale tilbudet i løpet av uken. I tillegg til treninger søkes det deltagelse i


enkelte turneringer gjennom året. TIltaket er 100% avhengig av midler fra bydelen for å


opprettholdes.


Frivillig kulturliv


Kvinner og menn, 12-50 år


20


Oslo/ Nordre Aker bydel/ Korsvoll


Planlegging, gjennomføring og videreutvikling og rekruttering gjøres av frivillige


som jobber med tiltaket  -  primært hovedtrener og hjelpetrenere/ assistenter. I tillegg


hjelper foresatte til med å planlegge og gjennomføre sosiale samlinger og cup'er.


Hovedtrener har også utvidet kontakt med flere av utøverne som trenger oppfølging og


oppmerksomhet på fritiden.


Nei


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


E] Budsjett for Korsvoll Unified 2015 .docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten KJETIL ØRBECK


SOII1


Bydel N ordre Aker
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0403 Oslo







 


 


Budsjett for Korsvoll Unified 2015 
 
Vi legger opp til et ambisiøst budsjett og aktiviteter for 2015. Det vi ønsker få til mer av 
er deltagelse i turneringer. I tillegg er det nå en deltagelse på treninger som kan medføre 
økt behov for ytterligere trenere/ assistenter. Vi har derfor lagt inn økte kostnader her. 
Vi kunne gjerne sett at hver deltager fikk betale en treningsavgift, men det viser seg å 
være krevende å få inn slike penger fra disse utøverne. Det er en utfordring i seg selv å 
ha en god kommunikasjon med spillerne da deres funksjonsnedsettelse er til dels 
betydelig for mange av dem, og det varierer om de bor hjemme eller har flyttet ut. Dette 
gjør at oppfølging er tyngre og vanskeligere. 
 
 
Inntekter : 
Frivillighetsmidler Nordre Aker bydel 60.000,- 
Treningsavgift        5.000,- 
Totale inntekter 2014   65.000,- 
 
 
Kostnader : 
Trenergodtgjøring hovedtrener   20.000,- 
Trenergodtgjøring assistenter  15.000,- 
Reisestøtte cup’er     10.000,- 
Sosiale aktiviteter       5.000,- 
Baller, div. Utstyr       5.000,- 
Drakter nye spillere/ oppgradering 10.000,- 
Totale kostnader tiltaket 2014  65.000,- 
 
 
Korsvoll, 09.01.2015 
 
 
 
 
Kjetil Ørbeck       Roar 
sign.        sign. 
 
Oppmann       Trener 
Korsvoll Unified      Korsvoll Unified 
 
 
 


 


 
 


Budsjett for Korsvoll Unified 2015


Vi legger opp til et ambisiøst budsjett og aktiviteter for  2015.  Det vi ønsker  få  til mer av


er deltagelse i turneringer. I tillegg er det  nå  en deltagelse  på  treninger som kan medføre


økt behov for ytterligere trenere/ assistenter. Vi har derfor lagt inn økte kostnader her.
Vi kunne gjerne sett at hver deltager fikk betale en treningsavgift, men det viser seg å


være krevende å  få  inn slike penger fra disse utøverne. Det er en utfordring i seg selv å


ha en god kommunikasjon med spillerne da deres funksjonsnedsettelse er til dels


betydelig for mange av dem, og det varierer om de bor hjemme eller har flyttet ut. Dette


gjør at oppfølging er tyngre og vanskeligere.


Inntekter  :


Frivillighetsmidler Nordre Aker bydel


Trenin gsavgift


Totale inntekter  2014


Kostnader  :


Trenergodtgjøring hovedtrener


Trenergodtgjøring assistenter


Reisestøtte cup'er


Sosiale aktiviteter


Baller, div. Utstyr


Drakter nve spillere/ oppgradering


Totale kostnader tiltaket  2014


Korsvoll, 09.01.2015


Kjetil Ørbeck
sign.


Oppmann


Korsvoll Unified


60.000,-


5.000.-
65.000.-


20.000,-
15.000,-


10.000,-


5.000,-
5.000,-


10.000.-
65.000.-


Roar


sign.


Trener


Korsvoll Unified







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DCZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:09.01.2015 17:21


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Koll "Team Milslukern"


Kontonummer 62191119822


Kontoinnehaver Kjetil Ørbeck


Postadresse Øvre Langåsvei 13


Postnummer 0880


Poststed Oslo


Kontaktperson Kjetil Ørbeck


Mobilnummer 92402607


E-post (kvittering
sendes hit)


kor@frambu.no


Gjenta e-post kor@frambu.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 25000


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301-DCZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:09.01.2015 17:21


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Koll "Team Milslukem"


navn


Kontonummer 62191 1 19822


Kontoinnehaver Kjetil Ørbeck


Postadresse Øvre Langåsvei 13


Postnummer 0880


Poststed Oslo


Kontaktperson Kjetil Ørbeck


Mobilnummer 92402607


E-post (kvittering kor@frambu.no


sendes hit)


Gjenta e-post kor@frambu.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 25000


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


._'§'== Nydalen E-post:


‘I III 0403  Oslo


BNA3 01-DCZZ


postmottak@bna. oslo .kommunene
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Navn på tiltaket Langrennstrening for utøvere med utviklingshemming


Beskrivelse av tiltaket Det er fellestrening en dag i uken gjennom året - både på ski og barmark. Her samles
utøverne og trener sammen med hovedtrener primært ute i Nordmarka. Treningene
varer ca 1 time. Det legges også opp til egentrening som motiveres av hovedtrener. Det
organiseres også at de 5 utøverne deltar på NSF


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn Åpent for menn og kvinner/ alder nå 22-31


Antall deltakere. 5


Geografisk område Nordre Aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Tiltaket har engasjert en hovedtrener som gjennomfører treningene alene stort sett, men
også med støtte av foresatte ved enkelte situasjoner og anledninger. Hovedtrener er også
ansvarlig for å koordinere i forhold til deltagelse i renn og samlinger med NSF, samt
sosiale arrangement. Foresatte er en del med på treninger, og er de som i størst grad
planlegger deltagelse i renn og representasjon. Hovedtrener bruker ca 200 timer i året.
Foresattes støtte er ca 50-100 timer i året. Totalt estimert ca 250-300 timer i året.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Norges Skiforbund


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett for Koll Team Milslukern 2015.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


KJETIL ØRBECK


Navn på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


Er det søkt om støtte


for tiltaket andre


steder?


Langrennstrening for utøvere med utviklingshemming


Det er fellestrening en dag i uken gjennom året  -  både på ski og bannark. Her samles


utøverne og trener sammen med hovedtrener primært ute i Nordmarka. Treningene


varer ca l time. Det legges også opp til egentrening som motiveres av hovedtrener. Det


organiseres også at de 5 utøverne deltar på NSF


ldrett og friluftsliv


Åpent for menn og kvinner/ alder nå 22-31


5


Nordre Aker


Tiltaket har engasjert en hovedtrener som gjennomfører treningene alene stort sett, men


også med støtte av foresatte ved enkelte situasjoner og anledninger. Hovedtrener er også


ansvarlig for å koordinere i forhold til deltagelse i renn og samlinger med NSF, samt


sosiale arrangement. Foresatte er en del med på treninger, og er de som i størst grad


planlegger deltagelse i renn og representasjon. Hovedtrener bruker ca 200 timer i året.


Foresattes støtte er ca 50-100timer i året. Totalt estimert ca 250-300timer i året.


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt Norges Skiforbund


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett for Koll Team Milslukern 2015.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten KJETIL ØRBECK


SOII1


Bydel N ordre Aker


BNA301-DCZZ Side 2 av 2


Postadr: Telefonnummer 02 180


Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no


0403Oslo







 


 


Budsjett for KOLL ”Team Milslukern” 2015 
 
Vi legger opp til et budsjett som gjenspeiler omtrent lik aktivitet som 2014, med håp om 
at vi får rekruttert flere løpere enn vi allerede har samlet i denne gruppen. I dag er det 5 
løpere som hevder seg i toppen i sine klasser nasjonalt. I tillegg til skigåing om vinteren, 
er det vår, sommer og høst trening en dag i uken med løping. I tillegg legger treneren 
opp program for egentrening, der flere bl.a. også sykler i marka. Det jobbes med at flere i 
gruppen deltar i det første ”halvbirken” på sykkel (45 km) i 2015.  
 
Tiltaket er helt avhengig av midler fra bydelen for å ha mulighet til å finansiere 
trenerkrefter og aktivitet.  
 
 
Inntekter : 
Frivillighetsmidler Nordre Aker bydel 25.000,- 
Treningsavgift       1.500,- 
Bidrag fra KOLL IL       5.000,- 
Budsjetterte inntekter 2015  31.000,- 
 
Kostnader : 
Trenergodtgjøring     14.000,- 
Utlegg ved samlinger og skirenn        3.000,- 
Utstyr (smøring m.m.)       2.000,- 
Reisestøtte         5.000,- 
Sosiale aktiviteter       2.000,- 
Kostnader NGP Skifestival      5.000,- 
Budsjetterte kostnader  2015  31.000,- 
 
 
Korsvoll, 09.01.2015 
 
 
 
 
Kjetil Ørbeck       Truls Ekholt 
sign.        sign. 
 
Oppmann       Trener 
Koll ”Team Milslukern”     Koll ”Team Milslukern” 
 
 
 


 


 
 


Budsjett for  KOLL  "Team Milslukern" 2015


Vi legger opp til et budsjett som gjenspeiler omtrent lik aktivitet som  2014, med håp om


at vi får  rekruttert flere  løpere enn vi allerede har samlet i denne gruppen. I dag er det 5
løpere som hevder seg i toppen i sine klasser nasjonalt. I tillegg til skigåing om vinteren,


er det vår, sommer og høst trening en dag i uken med løping. I tillegg legger treneren


opp program for egentrening, der flere bl.a. også sykler i marka. Det jobbes med at flere i


gruppen deltar i det første "halvbirken" på  sykkel (45 km) i 2015.


Tiltaket er helt avhengig av midler fra bydelen for å ha mulighet til å finansiere


trenerkrefter og aktivitet.


Inntekter  :
Frivillighetsmidler Nordre Aker bydel 25.000,-


Treningsavgift 1.500,-


Bidrag fra  KOLL  IL 5.000.-


Budsietterte inntekter 2015 3  1.000.-


Kostnader  :
Trenergodtgjøring 14.000,-


Utlegg ved samlinger og skirenn 3.000,-


Utstyr (smøring m.m.) 2.000,-


Reisestøtte 5.000,-


Sosiale aktiviteter 2.000,-


Kostnader NGP Skifestival 5.000.-


Budsietterte kostnader 2015 31.000.-


Korsvoll, 09.01.2015


Kjetil Ørbeck Truls Ekholt
sign. sign.


Oppmann Trener


Koll "Team Milslukern" Koll "Team Milslukern"







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-ELZZ Side 1 av 3


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-ELZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:11.01.2015 12:24


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Grefsen skolekorps


Organisasjonsnummer 97128658


Kontonummer 16091354032


Kontoinnehaver Grefsen Skolekorps


Internettside www.grefsenskolekorps.no


Postadresse Postboks 28


Postnummer 0409


Poststed Oslo


Kontaktperson Kjersti Karlsen


Mobilnummer 90209636


E-post (kvittering
sendes hit)


ka.ke65@hotmail.com


Gjenta e-post ka.ke65@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—ELZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdatozl1.01.2015 12:24


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Grefsen skolekorps


navn


Organisasjonsnummer 9712865 8


Kontonummer 160913 54032


Kontoinnehaver Grefsen Skolekorps


lntemettside WWW.grefsenskolekorps.no


Postadresse Postboks 28


Postnummer 0409


Poststed Oslo


Kontaktperson Kjersti Karlsen


Mobilnummer 90209636


E-post (kvittering ka.ke65@hotmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post ka.ke65@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


BNA301-ELZZ Side 1 av 3


fi Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 50000


Navn på tiltaket tiltak for å beholde de store musikantene i korpset


Beskrivelse av tiltaket Etter en periode hvor Grefsen Skolekorps var nede i en bølgedal og var
nedleggingstruet, har kropset nå takket være mye innsats fra foreldre og musikanter
selv, blitt et stort og veldrevet korps på nærmere 75 medlemmer inkludert aspirantene.  


Styret ser at vår virkelig store utfordring med tanke på medlemsmasse, er at de store
musikantene, de over ungdomsskolealder, har lett for å falle fra. Flere aktiviteter trekker
dem i flere retninger, og blant mange er det regnet for lite "kult" å gå i korps og de
faller fra grunnet press fra andre ungdommer. Det er leit at korps har et nerdestempel
i ungdomkulturen, for aktiviteten er unik med tanke på både musikalsk utvikling
men ikke minst samspill, samhandling og det å forholde seg til barn og unge i andre
alderskategorier enn en selv. Både store og små musikanter har glede og nytte av at det
er et stort aldersspenn og spenn i ferdighetsnivå i korpset. 


For å holde på de store (de over ungdomsskolealder) ønsker vi å tilby dem en
utenlandsreise høsten 2015. Sist vi hadde en slik tur (for fire år siden) var dette et godt
tiltak for å holde på de største. Vi ønsker å gjennomføre en tur med musikanter over
ungdomsskolealder , totalt 17 musikanter. Vi ønsker å ta dem med til London, eller et
lignende sted og tilby både konserter der vi er, men også at de får oppleve en musikal
eller en konsert.  


En slik tur blir relativt kostbar, men har erfaringsmessig god ønsket effekt. I tillegg til
at de det gjelder får en gulrot til å bli i korpset, har hele korpset glede av at de fortsetter,
det samme har Grefsen skole, Disen Skole og bydelen forøvrig. Selv dronningen er
tydeligvis imponert når hun banker takten til "Bad" når Grefsen skolekorps spiller den
på slottsplassen årlig :-). klarer vi å hodel på de store, klarer vi å fortsette ¨bemerke oss
som et korps som er synlig og anerkjent både i Bydelen og i Storbyen. 


Det søkes om delfainansiering av tiltaket


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn jenter og gutter 7-19 år


Antall deltakere. 21


Geografisk område Grefsen/Disen/kjelsås


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Foreldre bidrar i stor utstrekning til planlegging og gjennomføring av aktiviteten.
Ungene vil selv bli aktivisert med diverse dugnadsjobb og spilleoppdrag.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp


Navn  på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type  tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk  område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


50000


tiltak for å beholde de store musikantene i korpset


Etter en periode hvor Grefsen Skolekorps var nede i en bølgedal og var


nedleggingstruet, har kropset nå takket være mye innsats fra foreldre og musikanter


selv, blitt et stort og veldrevet korps på nænnere  75  medlemmer inkludert aspirantene.


Styret ser at vår virkelig store utfordring med tanke på medlemsmasse, er at de store


musikantene, de over ungdomsskolealder, har lett for å falle fra. Flere aktiviteter trekker


dem i flere retninger, og blant mange er det regnet for lite "kult" å gå i korps og de
faller fra grunnet press fra andre ungdommer. Det er leit at korps har et nerdestempel


i ungdomkulturen, for aktiviteten er unik med tanke på både musikalsk utvikling


men ikke minst samspill, samhandling og det å forholde seg til barn og unge i andre


alderskategorier enn en selv. Både store og små musikanter har glede og nytte av at det


er et stort aldersspenn og spenn i ferdighetsnivå i korpset.


For å holde på de store (de over ungdomsskolealder) ønsker vi å tilby dem en


utenlandsreise høsten 2015. Sist vi hadde en slik tur (for fire år siden) var dette et godt
tiltak for å holde på de største. Vi ønsker å gjennomføre en tur med musikanter over


ungdomsskolealder , totalt  17  musikanter. Vi ønsker å ta dem med til London, eller et
lignende sted og tilby både konserter der vi er, men også at de får oppleve en musikal


eller en konsert.


En  slik tur blir relativt kostbar, men har erfaringsmessig god ønsket effekt. l tillegg til


at de det gjelder får en gulrot til å bli i korpset, har hele korpset glede av at de fortsetter,
det samme har Grefsen skole, Disen Skole og bydelen forøvrig. Selv dronningen er


tydeligvis imponert når hun banker takten til "Bad" når Grefsen skolekorps spiller den


på slottsplassen årlig :-). klarer vi å hodel på de store, klarer vi å fortsette "bemerke oss


som et korps som er synlig og anerkjent både i Bydelen og i Storbyen.


Det søkes om delfainansiering av tiltaket


Frivillig kulturliv


jenter og gutter  7-19  år


21


Grefsen/Disen/kjelsås


Foreldre bidrar i stor utstrekning til planlegging og gjennomføring av aktiviteten.
Ungene vil selv bli aktivisert med diverse dugnadsjobb og spilleoppdrag.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


budsjett frifond Nordre Akwr.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


KJERSTI KARLSEN


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El budsj ett frifond Nordre AkWr.x1sx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten KJERSTI KARLSEN


som


BNA301-ELZZ


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  Ol


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no


‘I III 0403  Oslo
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Budsjett 


Utenlandstur for å beholde de store musikantene i Grefsen Skolekorps


Det forutsettes at 17 musikanter og 3 ledsagere reiser samt dirigent


Utgifter: pr.per totalt


Flyreise 2500,- x20 50.000,-


Diverse buss/tog 1000,- x20 20.000,-


Opphold 2 netter3netter 1500,- x20 30.000,-


Kost 3 dager 1500,- x20 30.000,-


Inngang konsert 800,- x20 16.000,-


7.300,- 146.000,-


Utgifter til dirigent;


reise etc. som over 7.300


Honorar 6.000


13.300,- 13.300,-


TOTALT 159.300,-


Budsjett


Utenlandstur for å beholde de store musikantene i Grefsen Skolekorps


Det forutsettes at 17 musikanter og 3 Iedsagere reiser samt dirigent


Utgifter: pr.per totalt


Flyreise 2500,- x20 50.000,-


Diverse buss/tog 1000,- x20 20.000,-


Opphold 3netter 1500,- x20 30.000,-


Kost 3 dager 1500,- x20 30.000,-


Inngang konsert 800,- x20 16.000,-


7.300,- 146.000,-


Utgifter til dirigent;


reise etc. som over 7.300


Honorar 6.000


13.300,- 13.300,-


TOTALT 159.300,-







Finansiering: pr.pers totalt


Egenandel 2500,- 50.000,-


Dugnad/oppdrag 2300,- 46.000,-


Frifond 2500,- 50.000,- (støtte til musikanter og ledsagere)


Frifond 13.300 13.300,- utgifter til dirigent


159.300,-


Finansiering: pr.pers totalt


Egenandel 2500,- 50.000,-


Dugnad/oppdrag 2300,- 46.000,-


FfifOfld 2500; (støtte  til musikanter og Iedsagere)


Frifond 13.300 13.300,- utgifter til dirigent


159.300,-







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-EMZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EMZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:11.01.2015 13:39


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Grefsen Skolekorps


Organisasjonsnummer 971286458


Kontonummer 16091354032


Kontoinnehaver Grefsen Skolekorps


Internettside www.grefsenskolekorps.no


Postadresse Postboks 28


Postnummer 0409


Poststed Oslo


Kontaktperson kjersti Karlsen


Mobilnummer 90209636


E-post (kvittering
sendes hit)


ka.ke65@hotmail.com


Gjenta e-post ka.ke65@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EMZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdatozl1.01.2015 13:39


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Grefsen Skolekorps


navn


Organisasjonsnummer 97128645 8


Kontonummer 160913 54032


Kontoinnehaver Grefsen Skolekorps


lntemettside WWW. grefsenskolekorps.no


Postadresse Postboks 28


Postnummer 0409


Poststed Oslo


Kontaktperson kj ersti Karlsen


Mobilnummer 90209636


E-post (kvittering ka.ke65@hotmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post ka.ke65@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 41000


Navn på tiltaket Innredning av korpsloftet


Beskrivelse av tiltaket Grefsen skolekorps har etter flere år på flyttefot nå fått varige lokaler i Nye Grefsen
Skole. Vi er svært fornøyde med at skolen har gitt oss mye plass. Men mye plass betyr
også at alt må innredes fra bunnen av. Vi ønsker at det "nye korpsloftet" skal bli et
levende sted for våre barn og ungdommer. 


Et skolekorps krever god lagringsplass; i tillegg til at instrumenter, noter og rekvisista
skal oppbevares, skal det oppbevares uniformer, oppbevare diverse rekvisita til
loppemarked, være samlingssted for store og små, og det skal drives ulike typer
undervisning, møter etc. Vi har nå muligheten til å innrede de nye lokalene på en
praktisk måte. Vi ønsker også å få satt opp et lite minikjøkken som gjør det lettere
for barn og voksne med lange dager å få seg en matbit, eller å lage i stand mat til
musikantene når de har lange øvelser etc. Vi ønsker også å modernisere oss og kunne
administrere noe av den teoretiske opplæringen på en mer modenre måte vie WEB. Vi
søker derfor om midler til å innrede disse lokalene på en hensiktsmessig måte.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn gutter og jenter 7-19


Antall deltakere. 75


Geografisk område Grefsen/Disen/Kjelsås


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


All oppussing og innredning gjøres av musiaknter og foreldre på dugnad


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Oslofondet. Mottatt kr 12.500,- Brukt til sofa og stoler etter musikantenes ønske


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett innrede korpsloft.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


KJERSTI KARLSEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 41000


Navn på tiltaket Innredning av korpsloftet


Beskrivelse av tiltaket Grefsen skolekorps har etter flere år påflyttefot nå  fått  varige lokaler i Nye Grefsen


Skole. Vi er svært fornøyde med at skolen har gitt oss mye plass. Men mye plass betyr


også at alt må innredes fra bunnen av. Vi ønsker at det "nye korpsloftet" skal bli et


levende sted for våre barn og ungdommer.


Et skolekorps krever god lagringsplass; i tillegg til at instrumenter, noter og rekvisista


skal oppbevares, skal det oppbevares uniformer, oppbevare diverse rekvisita til


loppemarked, være samlingssted for store og små, og det skal drives ulike typer


undervisning, møter etc. Vi har nå muligheten til å innrede de nye lokalene på en


praktisk måte. Vi ønsker også å få satt opp et lite minikjøkken som gjør det lettere


for barn og voksne med lange dager å få seg en matbit, eller å lage i stand mat til


musikantene når de har lange øvelser etc. Vi ønsker også å modernisere oss og kunne


administrere noe av den teoretiske opplæringen på en mer modenre måte vie WEB. Vi


søker derfor om midler til å innrede disse lokalene på en hensiktsmessig måte.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kj ønn gutter og jenter 7-19


Antall deltakere. 75


Geografisk område Grefsen/Disen/Kjelsås


Beskrivelse av den All oppussing og innredning gjøres av musiaknter og foreldre på dugnad


frivillige innsatsen i


tiltaket


Er det søkt om støtte  J a


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Oslofondet. Mottatt kr 12.500; Brukt til sofa og stoler etter musikantenes ønske


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett innrede korpsloft.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten KJERSTI KARLSEN


SOHI
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Budsjett søknad : Innrede "korpsloftetInnrede "Korpsloftet"


Hyller til oppbevaring av  noter etc 5X 1000 5.000


Innredning av et minikjøkken 10.000,- Under og overskap, hyller etc.


Fryseboks 4.000,-


Kjøleskap 4.000,-


Diverse oppbevaringsutstyr 4.000,-


Hybelkomfyr 2.000,-


Gardiner og annet interiør 1.000,-


Prosjektor 4.000,-


Lerret 2.000,-


LapTOP 5.000,-


41.000,-


Budsjett søknad : Innrede "Korpsloftet"


Hyller til oppbevaring av noter etc sx1000


Innredning av et minikjøkken


Fryseboks


Kjøleskap


Diverse oppbevaringsutstyr


Hybelkomfyr


Gardiner og annet interiør


Prosjektor


Lerret


LapTOP


5.000


10.000,-


4.000,-


4.000,-


4.000,-


2.000,-


1.000,-


4.000,-


2.000,-


5.000,-


41.000,-


Under og overskap, hyller etc.







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-ENZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-ENZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:11.01.2015 14:18


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


grefsen Skolekorps


Organisasjonsnummer 971286458


Kontonummer 16091354032


Kontoinnehaver grefsen Skolekorps


Internettside www.grefsenskolekorps.no


Postadresse postboks 28


Postnummer 0409


Poststed oslo


Kontaktperson kjersti Karlsen


Mobilnummer 90209636


E-post (kvittering
sendes hit)


ka.ke65@hotmail.com


Gjenta e-post ka.ke65@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—ENZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdatozl1.01.2015 14:18


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens grefsen Skolekorps


navn


Organisasjonsnummer 97128645 8


Kontonummer 160913 54032


Kontoinnehaver grefsen Skolekorps


lntemettside Wwwgrefsenskolekorpsno


Postadresse postboks 28


Postnummer 0409


Poststed oslo


Kontaktperson kj ersti Karlsen


Mobilnummer 90209636


E-post (kvittering ka.ke65@hotmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post ka.ke65@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 55000


Navn på tiltaket Seminar i forbindelse med Østlandsmesterskap


Beskrivelse av tiltaket Grefsen Skolekorps har besluttet å bli med på Østlandsmesterskapet for skolekorps i
2015. Begrunnelsen for å delta i konkurransen, er at dette stimulerer musikantene og
gir dem nye erfaringer, samt noe å øve mot. Mesterskapet er ikke en del av korpset
ordinære virke. 


I forbindelse med øvelse og innspurt før konkurransen, ønsker vi å avholde et
ekstraordinært seminar hvor musikantene får reise bort og ha en intensiv helg med
øvelser. Det er bare hovedkorpset som skal delta i konkurransen, men vi ønsker å ha
med juniorkorpset også på dette seminaret. begrunnelsen for det, er at vi anser det
som svært viktig at alle i korpset omgås på tvers av aspirant-junior og hovedkorps.
Denne sosialiseringen er gull verdt, ikke bare for korpsets ve og vel, men også i
skolesammenheng. Eksempelvis har vi hørt flere si at overgangen til ungdomsskolen var
lett fordi de kjente noen i høyere klassetrinn fra korpset.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 9-19


Antall deltakere. 50


Geografisk område Grefsen/Disen/Kjelsås


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Foreldre stiller opp som frivillige på hele arrangementet ; kjøring, matlaging,
arrangering, kveldsaktiviteter etc.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett seminar ØM.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


KJERSTI KARLSEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 55000


Navn på tiltaket Seminar i forbindelse med Østlandsmesterskap


Beskrivelse av tiltaket Grefsen Skolekorps har besluttet å bli med påØstlandsmesterskapet for skolekorps i


2015. Begrunnelsen for å delta i konkurransen, er at dette stimulerer musikantene og


gir dem nye erfaringer, samt noe å øve mot. Mesterskapet er ikke en del av korpset


ordinære virke.


l forbindelse med øvelse og innspurt før konkurransen, ønsker vi å avholde et


ekstraordinært seminar hvor musikantene får reise bort og ha en intensiv helg med


øvelser. Det er bare hovedkorpset som skal delta i konkurransen, men vi ønsker å ha


med juniorkorpset også på dette seminaret. begrunnelsen for det, er at vi anser det


som svært viktig at alle i korpset omgås på tvers av aspirant-junior og hovedkorps.


Denne sosialiseringen er gull verdt, ikke bare for korpsets ve og vel, men også i


skolesammenheng. Eksempelvis har vi hørt flere si at overgangen til ungdomsskolen var


lett fordi de kj ente noen i høyere klassetrinn fra korpset.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kj ønn 9-19


Antall deltakere. 5 0


Geografisk område Grefsen/Disen/Kjelsås


Beskrivelse av den Foreldre stiller opp som frivillige på hele arrangementet ; kjøring, matlaging,


frivillige innsatsen i arrangering, kveldsaktiviteter etc.


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett seminar ØM.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten KJERSTI KARLSEN


SOIH
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Budsjett seminar før deltakelse i Østlandsmesterskap


Leie av lokale 10.000,- Lokale med mulighet for overnatting - leies fredag - søndag


Dirigent og instruktører 15.000,- Hovedkorps


Dirigent og instruktører 15.000,- Juniorkorps


Bespisning 15.000,- 50 personer 6 måltider


Totalt 55.000,-


Det søkes om støtte til hele beløpet


Budsjett seminar før deltakelse  i  Østlandsmesterskap


Leie av lokale l0.000,- Lokale med mulighet for overnatting- leies fredag-søndag


Dirigent og instruktører 15.000,- Hovedkorps


Dirigent og instruktører 15.000,- Juniorkorps


Bespisning 15.000; 50personer 6 måltider


Totalt 55.000,-


Det søkes om støtte til hele beløpet







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EPZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:11.01.2015 14:45


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Grefsen Skolekorps


Organisasjonsnummer 971286458


Kontonummer 16091354032


Kontoinnehaver Grefsen Skolekorps


Internettside www.grefsenskolekorps.no


Postadresse Postboks 28


Postnummer 0409


Poststed Oslo


Kontaktperson Kjersti Karlsen


Mobilnummer 90209636


E-post (kvittering
sendes hit)


ka.ke65@hotmail.com


Gjenta e-post ka.ke65@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EPZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdatozl1.01.2015 14:45


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Grefsen Skolekorps


navn


Organisasjonsnummer 97128645 8


Kontonummer 160913 54032


Kontoinnehaver Grefsen Skolekorps


lntemettside WWW.grefsenskolekorps.no


Postadresse Postboks 28


Postnummer 0409


Poststed Oslo


Kontaktperson Kjersti Karlsen


Mobilnummer 90209636


E-post (kvittering ka.ke65@hotmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post ka.ke65@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 31000


Navn på tiltaket Innkjøp av materiell til loppemarked, 17. mai etc.


Beskrivelse av tiltaket Grefsen skolekorps er avhengig av å avholde loppemarked 2 ganger årlig for å få
midler til ordinær korpsdrift. Vi får tilbakemeldinger fra fjernt og nært om at våre
loppemarkeder er særdeles hyggelige. Vi setter stor pris på slike tilbakemeldinger, og
er glad for å høre at vår innsats for å lage en trivelig ramme rundt loppemarkedene ser
ut til å lykkes. Blant annet har vi en stor kafeavdeling hvor vi har både grillet, solgt
popcorn m.m. Vår gamle grill og popcornmaskin er nå utslitt, og vi må investere i nytt.
Vi ønsker også å utvide tilbudet med innkjøp av takke og slushmaskin.  


Dersom vi får midler til disse innkjøpene, låner vi selvfølgelig gjerne utstyret ut til 17.
mai og andre tilstelninger hvor andre i bydelen kan få glede av det.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 0-100


Antall deltakere. 10000


Geografisk område Grefsen/Disen/Kjelsås


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Innkjøp og kontinuerlig administrering


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett slushmaskin m.m..xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


KJERSTI KARLSEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 3 1000


Navn på tiltaket lnnkjøp av materiell til loppemarked, 17. mai etc.


Beskrivelse av tiltaket Grefsen skolekorps er avhengig av å avholde loppemarked  2  ganger årlig for å få


midler til ordinær korpsdrift. Vi får tilbakemeldinger fra fjernt og nært om at våre


loppemarkeder er særdeles hyggelige. Vi setter stor pris på slike tilbakemeldinger, og


er glad for å høre at vår innsats for å lage en trivelig ramme rundt loppemarkedene ser


ut til å lykkes. Blant annet har vi en stor kafeavdeling hvor vi har både grillet, solgt


popcorn m.m. Vår gamle grill og popcornmaskin er nå utslitt, og vi må investere i nytt.


Vi ønsker også å utvide tilbudet med innkjøp av takke og slushmaskin.


Dersom vi får midler til disse innkjøpene, låner vi selvfølgelig gjerne utstyret ut til 17.


mai og andre tilstelninger hvor andre i bydelen kan få glede av det.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kj ønn 0- l 00


Antall deltakere. 10000


Geografisk område Grefsen/Disen/Kjelsås


Beskrivelse av den lnnkjøp og kontinuerlig administrering


frivillige innsatsen i


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett slushmaskin m.m..xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten KJERSTI KARLSEN


SOIH
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Budsjett innkjøp av popcorn-maskin, slushmaskin, gassgrill og takke


Slushmaskin 16.100


Popcornmskin 7.900


Gassgrill 5.000


Takke 2.000


31.000,- 


Budsjett innkjøp av popcorn-maskin, slushmaskin, gassgrill og takke


Slushmaskin 16.100


Popcornmskin 7.900


Gassgrill 5.000


Takke 2.000


31.000,-







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-EQZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EQZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:11.01.2015 15:06


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Grefsen Pikekor


Organisasjonsnummer 997955862


Kontonummer 16002045773


Kontoinnehaver Grefsen Pikekor, ved Marianne Simensen


Internettside http://www.grefsenpikekor.no/


Postadresse Damvien 27


Postnummer 0587


Poststed OSLO


Kontaktperson Per William Hoel


Fasttelefon 22225575


Mobilnummer 95157334


E-post (kvittering
sendes hit)


reimehoel@hotmail.com


Gjenta e-post reimehoel@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EQZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdatozl1.01.2015 15:06


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Grefsen Pikekor


navn


Organisasjonsnummer 997955862


Kontonummer 16002045 773


Kontoinnehaver Grefsen Pikekor, ved Marianne Simensen


lntemettside http://WWW.grefsenpikekor.no/


Postadresse Damvien 27


Postnummer 0587


Poststed OSLO


Kontaktperson Per William Hoel


F asttelefon 22225575


Mobilnummer 95157334


E-post (kvittering reimehoel@hotmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post reimehoel@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 10000


Navn på tiltaket Vår- og høst- konsert med tilhørende seminar


Beskrivelse av tiltaket Koret har tidligere jobbet mye med rytme og pulsfølelse. I 2015 fokusers det på
harmonikk og gehør. Vi ønsker at jentene i koret skal lære om harmonikk og akkorder
på nettopp denne måten. Videre vil vi jobbe med enkel harmonikk ved å lære nye og
tradisjonelle sanger fra Norge, Norden, Irland og Skottland. Korsang er en god ballast
for jentene videre i utdanning, det utvikler samhold og rytmeforståelse. Og konsertene
er bra for miljøet i bydelen.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Jenter i alderen fra 7 til 15 år.


Antall deltakere. 20


Geografisk område Grefsen, Disen og Kjelsås


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Korets styre og øvrige foreldre bistår med egeninnsats gjennom å pynte og rydde
lokalene, markedsføring, billettsalg, samt bistå dirigenten med praktisk gjennomføring.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Vi vil også søke konsertstøtte fra Oslo Musikkråd.


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Frivillighetsmidler bydel Nordre Aker 2015 budsjett.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


PER WILLIAM HOEL


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 10000


Navn på tiltaket Vår- og høst- konsert med tilhørende seminar


Beskrivelse av tiltaket Koret har tidligere jobbet mye med rytme og pulsfølelse.  l  2015 fokusers det på
harmonikk og gehør. Vi ønsker  at  jentene i koret  skal  lære om harmonikk og akkorder


pånettopp denne måten. Videre vil vi jobbe med enkel harmonikk ved å lære nye og


tradisjonelle sanger fra Norge, Norden, lrland og Skottland. Korsang er en god ballast


for jentene videre i utdanning, det utvikler samhold og rytmeforståelse. Og konsertene


er bra for miljøet i bydelen.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Jenter i alderen fra 7 til 15 år.


Antall deltakere. 20


Geografisk område Grefsen, Disen og Kjelsås


Beskrivelse av den Korets styre og øvrige foreldre bistår med egeninnsats gjennom å pynte og rydde


frivillige innsatsen i lokalene, markedsføring, billettsalg, samt bistå dirigenten med praktisk gjennomføring.


tiltaket


Er det søkt om støtte  J a


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Vi vil også søke konsertstøtte fra Oslo Musikkråd.


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Frivillighetsmidler bydel Nordre Aker 2015 budsjett.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten PER WlLLlAM HOEL


SOIH
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Søknad Frivillighetsmidler Bydel Nordre Aker 


 


Grefsen Pikekor er et foreldredrevet kor stiftet i 1967. Koret består i dag av 21 jenter fra 1. til 10. 


klasse, fra nærmiljøet Disen/Grefsen/Kjelsås. Aspirantkoret består av 1.-3. klassinger, hovedkoret av 


4.-7. klassinger og ungdomskoret fra 8.-10 klassinger. Korets styre består av fem foreldre: leder Per 


William Hoel og fire styremedlemmer Marianne Simensen (økonomiansvarlig), Håkon Svendsen, Siri 


Løvstad og Kristin Årskaug. 


                                                


Søkers navn:  Grefsen Pikekor  


Søknaden gjelder:   Vår- og høst-konsert 2015 (gjennomføres i feb/mar og okt/nov) med 


øvelses-seminar 


Søknadsbeløp:   kr 10 000 


 


BUDSJETT 


Honorar dirigent Brita A. Hansen for arrangement, konsert og prøver kr 9 200 
Honorar musikere for konsert og prøver kr 8 000 
Rekvisita kr 1 000 
Forfriskninger til seminar og konserter (til kormedlemmene) kr 2 000 
Leie av lokale med lyd/lys Kr 2 000 
Innkjøp av noter kr    800 


Utgifter totalt kr 23 000  


 


Billettinntekter (kr 100 pr voksen, kr 50 for barn) kr 8 000 
Frivillighetsmidler bydel Nordre Aker kr 10 000  
Konsertstøtte Oslo Musikkråd (søkes om) kr 5 000 


Inntekter totalt kr 23 000 


 


Skulle opplysninger i søknaden være mangelfulle er det bare å ta kontakt, så ettersender vi dette. 


 


Oslo, 11. januar 2015   


Per William Hoel, for styret 


Søknad Frivillighetsmidler Bydel Nordre Aker


Grefsen Pikekor er et foreldredrevet kor stiftet i 1967. Koret består i dag av 21jenterfra 1. til 10.


klasse, fra nærmiljøet Disen/Grefsen/Kjelsås. Aspirantkoret består av 1.-3. klassinger, hovedkoret av


4.—7. klassinger og ungdomskoret fra 8.-10 klassinger. Korets styre består av fem foreldre: leder Per


William Hoel og fire styremedlemmer Marianne Simensen (økonomiansvarlig), Håkon Svendsen, Siri


Løvstad og Kristin Ãrskaug.


Søkers navn: Grefsen Pikekor


Søknaden gjelder: Vår- og høst-konsert 2015(gjennomføres i feb/mar og okt/nov) med


øvelses-seminar


Søknadsbeløp: kr 10 000


BUDSJETT


Honorar dirigent Brita A. Hansen for arrangement, konsert og prøver kr 9 ZOO


Honorar musikere for konsert og prøver kr 8 000


Rekvisita kr 1 000


Forfriskninger til seminar og konserter (til kormedlemmene) kr 2 000


Leie av lokale med lyd/lys Kr 2 000


Innkjøp av noter kr 800


Utgifter totalt kr  23  000


Billettinntekter (kr 100 pr voksen, kr 50 for barn) kr 8 000


Frivillighetsmidler bydel Nordre Aker kr 10 000


Konsertstøtte Oslo Musikkråd (søkes om) kr 5 000


Inntekter totalt kr  23  000


Skulle opplysninger i søknaden være mangelfulle er det bare å ta kontakt, så ettersender vi dette.


Oslo, 11. januar 2015


Per William Hoel, for styret







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-ERZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:11.01.2015 19:41


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Blindern Vel


Organisasjonsnummer 914 343 550


Kontonummer 1609.40.50425


Kontoinnehaver Bindern Vel v/kasserer Svein Ivar Mossige


Internettside Blindernvel.no


Postadresse Blindern Vel,Jenny Christina Wallheden Krohn, Niels Henrik Abels vei 23


Postnummer 0851


Poststed Oslo


Kontaktperson Svein Ivar Mossige


Mobilnummer 91637809


E-post (kvittering
sendes hit)


blindernvel@gmail.com


Gjenta e-post blindernvel@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—ERZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdatozl1.01.2015 19:41


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Blindern Vel


navn


Organisasjonsnummer 914 343 550


Kontonummer 1609.40.5 0425


Kontoinnehaver Bindern Vel v/kasserer Svein lvar Mossige


Internettside Blindernvel.no


Postadresse Blindern VeLJenny Christina Wallheden Krohn, Niels Henrik Abels vei 23


Postnummer 0851


Poststed Oslo


Kontaktperson Svein lvar Mossige


Mobilnummer 91637809


E-post (kvittering blindernvel@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post blindemvel@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 50000


Navn på tiltaket Lekeapparater på Arvid Storsveens plass


Beskrivelse av tiltaket Blindern Vel ønsker å gjenreise lekeapparatene på Arvid Storsveens plass, også kalt
"lekern". 


Her var det inntil for få år siden en liten lekeplass, men den måtte fjernes da den var
utslitt. Vi ønsker å sette opp noen nye apparater, og har i den forbindelse mottatt Kr
125.000,- i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Vi mener vi trenger 175.000 for å
realisere dette proskjektet (søkte opprinnelig hele beløpet fra DNB, men mottok kun
125.000,-). I tillegg ser vi for oss at Blindern Vel vil bruke noe egne midler ved behov.


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn Begge kjønn, 4-16 år pluss foreldre og foresatte


Antall deltakere. 300


Geografisk område Blindern


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Vi vil søke å bruke mest mulig dugnat i realiseringen av prosjektet, men ser samtidig
at deler av dette må utføres av fagfolk, for at apparatene skal oppfylle gjeldende
sikkerhetskrav.  


Når dette er realisert vil det være til glede for hele området, både beboere og de mange
barnehagene i området.  


Dette kan sees i sammenheng med Blindern Vels prosjekt for å øke bruken og
tilgjengeligheten av Arvid Storsveens plass, som vi mener har et betydelig større
potensiale for bruk og glede enn hva som realiseres i dag. I dette (andre) prosjektet
har vi samlet innspill fra nærmiljøet og er i ferd med å ferdigstille et forslag/plan om
etablering av fortau fra John Collets plass ned til Arvid Storsveens plass, flere porter
inn til plassen og et nytt overgangsfelt. Dette vil, sammen med lekeapparatene og den
kommende oppgraderingen av John Colletts plass som "torg og møteplass", realisere
det betydelige potensiale som ligger i disse plassene som samlingspunkt og bruk for
nærmiljøet.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Sparebankstiftelsen DNB, mottattt 125.000,- se vedlegg


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Gavebrev.pdf


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp


Navn  på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type  tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk  område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


Er det søkt om støtte


for tiltaket andre


steder?


50000


Lekeapparater på Arvid Storsveens plass


Blindern Vel ønsker å gjenreise lekeapparatene påArvid Storsveens plass, også kalt


"lekern".


Her var det inntil for få år siden en liten lekeplass, men den måtte fjernes da den var


utslitt. Vi ønsker å sette opp noen nye apparater, og har i den forbindelse mottatt Kr


125 .000,- i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Vi mener vi trenger 175.000for å


realisere dette proskjektet (søkte opprinnelig hele beløpet fra DNB, men mottok kun


125 .000,-).l tillegg ser vi for oss at Blindern Vel vil bruke noe egne midler ved behov.


Nænniljøtiltak


Begge kjønn, 4-16  år pluss foreldre og foresatte


300


Blindern


Vi vil søke å bruke mest mulig dugnat i realiseringen av prosjektet, men ser samtidig


at deler av dette må utføres av fagfolk, for at apparatene skal oppfylle gjeldende
sikkerhetskrav.


Når dette er realisert vil det være til glede for hele området, både beboere og de mange


barnehagene i området.


Dette kan sees i sammenheng med Blindern Vels prosjekt for å øke bruken og


tilgjengeligheten av Arvid Storsveens plass, som vi mener har et betydelig større


potensiale for bruk og glede enn hva som realiseres i dag. l dette (andre) prosjektet


har vi samlet innspill fra nærmiljøet og er i ferd med å ferdigstille et forslag/plan om


etablering av fortau fra John Collets plass ned til Arvid Storsveens plass, flere porter


inn til plassen og et nytt overgangsfelt. Dette vil, sammen med lekeapparatene og den


kommende oppgraderingen av John Colletts plass som "torg og møteplass", realisere


det betydelige potensiale som ligger i disse plassene som samlingspunkt og bruk for
nænniljøet.


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt Sparebankstiftelsen DNB, mottattt 125 .000,- se vedlegg


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


E] Gavebrev.pdf


Bydel Nordre Aker
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Postadr: Telefonnummer 02 180


Postboks  4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no
0403  Oslo
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


SVEIN IVAR MOSSIGE


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten SVEIN IVAR MOSSIGE


som


BNA301-ERZZ


Bydel N01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


'Ez Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no
1  Ill 0403  Oslo


Side 3 av 3







 


Budsjett lekeplass Arvid Storsveens plass 


    


Utgifter   


Kjøp av lekeapparater HAGS, levert fra Claussen & Heyerdahl   


Kostnad innkjøp inklusive MVA        160,000  


Montering           15,000  


Drift og vedlikehold (20 år a 1.500,-)           30,000  


    


Totale kostnader        205,000  


    


Inntekter   


Gave fra Sparebankstiftelsen DNB        125,000  


Frivillighetsmidler           50,000  


Egenbidrag Blindern Vel           30,000  


    


Totale inntekter        205,000  


    


 







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DEZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:11.01.2015 20:08


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Nydalenrevyen


Organisasjonsnummer 912654559


Kontonummer 1503 41 19993


Kontoinnehaver Helle Johnsgård Jensen


Internettside www.nydalenrevyen.no


Postadresse Nydalsveien 30 C


Postnummer 0484


Poststed Oslo


Kontaktperson Laurence Tunbridge


Mobilnummer 97663482


E-post (kvittering
sendes hit)


laurence@nydalenrevyen.no


Gjenta e-post laurence@nydalenrevyen.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DEZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdatozl1.01.2015 20:08


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Nydalenrevyen


navn


Organisasjonsnummer 912654559


Kontonummer 1503 41 19993


Kontoinnehaver Helle Johnsgård Jensen


lntemettside WWW.nydalenrevyen.no


Postadresse Nydalsveien 30 C


Postnummer 0484


Poststed Oslo


Kontaktperson Laurence Tunbridge


Mobilnummer 97663482


E-post (kvittering laurence@nydalenrevyen.no


sendes hit)


Gjenta e-post laurence@nydalenrevyen.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 70000


Navn på tiltaket Nydalenrevyen 2015


Beskrivelse av tiltaket Nydalenrevyen er en årlig skolerevy administrert av elever på Nydalen VGS. Revyen
engasjerer ytterlige 200 elever (av de 150 som betaler medlemsavgift) hvert år som
deltar på sosiale arrangementer og er med å forme revyen på alle områder som
Scenebygging, Kostyme, Lyd og Lys teknikk, matlagning og Kiosk, Skuespiller, Band,
PR og Media.  


Skolerevyen er en viktig del av Nydalen VGS nettopp fordi det er med på å forme et
ordentlig miljø og gir erfaringer til senere i livet.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 16-19/ Gutter og Jenter


Antall deltakere. 150


Geografisk område Nydalen, Oslo


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Revyen har flere grupper som tar seg av de forskjellige arbeidsoppgavene innad revyen.
Elevene melder seg på en gruppe etter hva de ønsker å gjøre. Hver gruppe har en utvalgt
gruppesjef som tar ansvar for planleggingen, oppretting av budsjett, gruppeaktiviteter,
plantegninger og kursing av deltagerene. Gruppedeltagerene kan komme med innspill
og idéer til revyen hvis de ønsker. Gruppene møter jevnlig i midttimene på skolen, hver
andre uke. Det er anslått at timetallet på hver frivillig deltager er 60 timer.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Frifond


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett Nydalenrevyen 2015.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


LAURENCE BELLAGAMBA TUNBRIDGE


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 70000


Navn påtiltaket Nydalenrevyen 2015


Beskrivelse av tiltaket Nydalenrevyen er en årlig skolerevy administrert av elever påNydalen VGS. Revyen


engasjerer ytterlige 200 elever (av de 150 som betaler medlemsavgift) hvert år som


deltar påsosiale arrangementer og er med å forme revyen på alle områder som


Scenebygging, Kostyme, Lyd og Lys teknikk, matlagning og Kiosk, Skuespiller, Band,


PR og Media.


Skolerevyen er en viktig del av Nydalen VGS nettopp fordi det er med på å forme et


ordentlig miljø og gir erfaringer til senere i livet.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 16-19/ Gutter og Jenter


Antall deltakere. 15 0


Geografisk område Nydalen, Oslo


Beskrivelse av den Revyen har flere grupper som tar seg av de forskj ellige arbeidsoppgavene innad revyen.


frivillige innsatsen i Elevene melder seg på en gruppe etter hva de ønsker å gjøre. Hver gruppe har en utvalgt


tiltaket gruppesj ef som tar ansvar for planleggingen, oppretting av budsjett, gruppeaktiviteter,


plantegninger og kursing av deltagerene. Gruppedeltagerene kan komme med innspill


og ide'er til revyen hvis de ønsker. Gruppene møter jevnlig i midttimene på skolen, hver


andre uke. Det er anslått at timetallet på hver frivillig deltager er 60timer.


Er det søkt om støtte  J a


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Frifond


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsj ett Nydalenrevyen 2015.x1sx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten LAURENCE BELLAGAMBA TUNBRIDGE


SOIH
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Budsjett


Inntekter:
Revyfester 80 000
Billettinntekter 70 000
Kiosk 20 000
Sponsorer 70 000
Midler og tilskudd 100 000
Gensere 30 000 ? må regnes på
Kok og kos 20 000


Totale inntekter 370 000


Kostnader:
Leie revyfester 80 000
Instruktørene 80 000
Kostymeutgifter 5 000
Sminke 1 000
Kokk og kos 20 000
Leie lyd og lys 80 000
Web 1 000
Utgifter til scene 20 000
Markedsføring 1 000
Brosjyrer 20 000
Diverse kostnader 20 000
Band 5 000
Teaser 1 000
Frilynt 2 700
Gensere 30 000


Totale kostnader 366 700


Over-/underskudd 3 300


DUUDJULL


lnntekter:
Revyfester
Billettinntekter


Kiosk


Sponsorer


Midler og tilskudd


Gensere


Kok og kos


Totale inntekter


Kostnader:
Leie  revyfester
lnstruktørene


Kostymeutgifter
Sminke
Kokk og kos


Leie  lyd og lys


Web


Utgifter til  scene
Markedsføring
Brosjyrer


Diverse kostnader


Band


Teaser


Frilynt


Gensere


Totale kostnader


Over-/underskudd


80 000
70000
20000
70000
100000
30000
20000


370 000


80000
80000


5 000
1 000


20000
80000


1 000
20 000


1 000
20 000
20 000


5 000
1 000
2 700
30000


366 700


3 300


? må regnes på







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-ESZZ Side 1 av 3


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-ESZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:12.01.2015 00:08


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Solemskogen Velforening


Organisasjonsnummer 981 405 803


Kontonummer 78780619650


Kontoinnehaver Solemskogen Velforening


Internettside www.solemskogen.no


Postadresse Solemskogveien 3


Postnummer 0496


Poststed OSLO


Kontaktperson Per M. Olsen


Mobilnummer 45002279


E-post (kvittering
sendes hit)


per.magne.olsen@jbv.no


Gjenta e-post per.magne.olsen@jbv.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—ESZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 12.01.2015 00:08


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Solemskogen Velforening


navn


Organisasjonsnummer 981 405 803


Kontonummer 78780619650


Kontoinnehaver Solemskogen Velforening


lntemettside WWW.solemskogen.no


Postadresse Solemskogveien 3


Postnummer 0496


Poststed OSLO


Kontaktperson Per M. Olsen


Mobilnummer 45002279


E-post (kvittering per.magne.olsen@jbv.no


sendes hit)


Gjenta e-post per.magne.olsen@jbv.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 59000


Navn på tiltaket Lokale tiltak på Grendehus og idrettsbane


Beskrivelse av tiltaket Tiltak 1: Utskifting av gamle og dårlige vinduer i kjeller på Grendehuset. Vi har totalt
3 små vinduer som er av gammel og dårlig forfatning og med dårlig energiklasse. Disse
bør bli utskiftet 
Tiltak 2: Videre grusing av banen. Spesielt ved islegging av banen ser vi at det er stor
helning som vanskeliggjør arbeidet. Vi kjørte på 2 lass i sommer, men dette var ikke
nok. Må derfor kjøres på 1 lass til kommende sommer for videre planering. 
Tiltak 3: Utskifting av bakdør på Grendehuset. Eksisterende dør er gammel og med
dårlige energiklasse. I tillegg er døren rømningsvei ved brann. Døra er gammel og
kan avhengig av fuktighet i være,t være vanskelig å få opp. Til orientering brukes
Grendehuset som både barnehage og av Marka mobile eldresenter. Brannsikring er
derfor viktig. 
Tiltak 4: Med støtte fra bydelen og frivillighetsmidler i 2014 er trimrommet nå i
hovedsak ferdigstilt. Mye av utstyr og vekter vil bli gjenbrukt, men det er også behov
for fornyelser.  Spesielt innkjøp av  vekter, benker med sikringsutstyr og stenger. 
Tiltak 5:Implementering av adgangskontrollsystem. Gjennom at vi nå har fått rustet
opp vårt trimrom har vi behov for å forenkle tilgangen til Grendehuset og rommet.
Dette for at rommet skal bli flittig brukt. Vanlige nøkler som brukes i dag, er ikke noen
god løsning. Vi har derfor sett på en elektronisk løsning. I prosessen har vi fått råd fra
Securitas/Verisure for løsninger. 
Tiltak 6: Brøyting av skøytebanen for islegging. Vi har i vinter leid inn selskapet som
brøyter vel-veiene til også å brøyte skøytebanen. Isleggingen utføres på dugnad. De fine
dagene i romjulen var det utrolig mange som benyttet skøytebanen. Er et tiltak vi er stolt
over å kunne gjennomføre hvert år. Men vi trenger hjelp til å holde banen snøfri.


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn Fra 0 til eldste på Solemskogen som har passert 80 år


Antall deltakere. 300


Geografisk område Solemskogen Grendehus og idrettsbane


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Tiltak 1: Arbeidet vil bli utført på dugnad. 
Tiltak 2: Arbeidet vil bli utført på dugnad. 
Tiltak 3: Arbeidet vil bli utført på dugnad. Med forbehold om det viser seg store
råteskader ved utskifting. 
Tiltak 4: Innkjøp og tilrettelegging av utstyret utføres på dugnad. 
Tiltak 5: Tilpasninger i dør/karm gjøres på dugnad, mens vi må kjøpe ekspertise for
installasjon av selve kortleseren og kontrollenheten. 
Tiltak 6: Islegging av banen gjøres på dugnad. Må ha hjelp av maskiner til snøbrøyting.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp


Navn  på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type  tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk  område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


59000


Lokale tiltak på Grendehus og idrettsbane


Tiltak l: Utskifting av gamle og dårlige vinduer i kjeller påGrendehuset. Vi har totalt


3 små vinduer som er av gammel og dårlig forfatning og med dårlig energiklasse. Disse


bør bli utskiftet
Tiltak  2:  Videre grusing av banen. Spesielt ved islegging av banen ser vi at det er stor


helning som vanskeliggjør arbeidet. Vi kjørte på  2  lass  i  sommer, men dette var ikke


nok. Må derfor kjøres på l lass til kommende sommer for videre planering.


Tiltak 3: Utskifting av bakdør på Grendehuset. Eksisterende dør er gammel og med


dårlige energiklasse. l tillegg er døren rømningsvei ved brann. Døra er gammel og


kan avhengig av fuktighet i være,t være vanskelig å få opp. Til orientering brukes


Grendehuset som både barnehage og av Marka mobile eldresenter. Brannsikring er


derfor viktig.
Tiltak 4: Med støtte fra bydelen og frivillighetsmidler i 20l4 er trimrommet nå i


hovedsak ferdigstilt. Mye av utstyr og vekter vil bli gjenbrukt, men det er også behov


for fornyelser. Spesielt innkjøp av vekter, benker med sikringsutstyr og stenger.


Tiltak 5:lmplementering av adgangskontrollsystem. Gjennom at vi nå har fått rustet


opp vårt trimrom har vi behov for å forenkle tilgangen til Grendehuset og rommet.


Dette for at rommet skal bli flittig brukt. Vanlige nøkler som brukes i dag, er ikke noen


god løsning. Vi har derfor sett på en elektronisk løsning. l prosessen har vi fått råd fra


Securitas/Verisure for løsninger.
Tiltak 6: Brøyting av skøytebanen for islegging. Vi har i vinter leid inn selskapet som


brøyter vel-veiene til også å brøyte skøytebanen. lsleggingen utføres på dugnad. De fine


dagene i romjulen var det utrolig mange som benyttet skøytebanen. Er et tiltak vi er stolt


over å kunne gjennomføre hvert år. Men vi trenger hjelp til å holde banen snøfri.


Nænniljøtiltak


Fra 0 til eldste på Solemskogen som har passert 80år


300


Solemskogen Grendehus og idrettsbane


Tiltak l: Arbeidet vil bli utført på dugnad.


Tiltak  2:  Arbeidet vil bli utført på dugnad.


Tiltak  3:  Arbeidet vil bli utført på dugnad. Med forbehold om det viser seg store


råteskader ved utskifting.


Tiltak  4:  lnnkjøp og tilrettelegging av utstyret utføres på dugnad.


Tiltak 5: Tilpasninger i dør/kann gjøres på dugnad, mens vi må kjøpe ekspertise for


installasjon av selve kortleseren og kontrollenheten.


Tiltak 6: lslegging av banen gjøres på dugnad. Må ha hjelp av maskiner til snøbrøyting.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Søknad om frivillighetsmidler for 2015.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


PER MAGNE OLSEN


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Søknad om frivillighetsmidler for 2015 .xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten PER MAGNE OLSEN


som


BNA30l-ESZZ
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Budsjett for søknad om frivillighetesmilder for Solemskogen Velforening


Tiltak nr Tiltak Antall Kostnad Sum Merknad


1 Utskifting av vinduer i kjeller 3 2 000 6 000


2 Grusing av idrettsbanen 1 3 000 3 000 Tilsvarende kost som for 2014, men kun 1 lass.


3 Utskifting av bakdør 1 12 000 12 000 Priser innhentet fra Thaugland
4 Vekter, sikringsutstyr, stenger 1 10 000 10 000 Priser hentet fra katalogen til IFAS


5 Adgangskontrollsystemn 1 20 000 20 000 Priser og løsninger innhentet fra Securitas og Verisure


6 Brøyting av skøytebanen 1 8 000 8 000 Tilsvarende kostnad som for inneværende sesong


Sum 59 000


Per M. Olsen, 11.01.15


Budsjett for s¢knad om frivillighetesmilder for Solemskogen Velforening


Tlltak nr Tlltak Antall Kostnad Sum Merknad


1 Utskifting av vinduer i kjeller 3 2 000 6 000


2 Grusing av idrettsbanen 1 3 000 3 000 Tilsvarende kost som for 2014, men kun 1 lass.


3 Utskifting av bakdØr 1 12 000 12 000 Priser innhentet fra Thaugland
4 Vekter, sikringsutstyr, stenger 1 10 000 10 000 Priser hentet fra katalogen til IFAS


5 Adgangskontrollsystemn 1 20 000 20 000 Priser og løsninger innhentet fra Securitas og Verisure


6 Brøyting av skøytebanen 1 8 000 8 000 Tilsvarende kostnad som for inneværende sesong


IT 5'-"°°°


Per M. Olsen, 11.01.15







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DFZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:12.01.2015 00:52


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Lillohjemmets venner


Organisasjonsnummer Er ikke innmeldt i frivillighetsregistret


Kontonummer 16450307967


Kontoinnehaver Bedriftskonto  Lillohjemmets venner


Internettside Har ikke egen men er nevnt på siden til Lillohjemmet


Postadresse Kapellveien 68


Postnummer 0485


Poststed Oslo


Kontaktperson Britt Winther Munkerud


Fasttelefon 22225872


Mobilnummer 90989558


E-post (kvittering
sendes hit)


britt.munkerud@hotmail.com


Gjenta e-post britt.munkerud@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DFZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 12.01.2015 00:52


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Lillohjemmets venner


navn


Organisasjonsnummer Er ikke innmeldt i frivillighetsregistret


Kontonummer 164503 07967


Kontoinnehaver Bedriftskonto Lillohj emmets venner


Internettside Har ikke egen men er nevnt påsiden til Lillohj emmet


Postadresse Kapellveien 68


Postnummer 0485


Poststed Oslo


Kontaktperson Britt Winther Munkerud


F asttelefon 22225872


Mobilnummer 90989558


E-post (kvittering britt.munkerud@hotmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post britt.munkerud@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 36000


Navn på tiltaket Arbeid for å gi beboerne på Lillohjemmet positive opplevelser.. Skape kontakt mellom
beboerne og nærmiljøet


Beskrivelse av tiltaket Søndagskafe, fester, om mulig utflukter, planting av sommerblomster i potter på terrasse
og verandakasser, diverse underholdning. 
Assistanse til aktivitør ved ulike arrangementer, Innkjøp av ønskelig utstyr til glede for
beboerne


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn Aktive medlemmer er 70-85 år


Antall deltakere. 12


Geografisk område Lillohjemmet, Nordre Aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Medlemmene er tilstede og organiserer kafe og fester, leier inn underholdere, assisterer
ved F.eks. Bingo, andakter og ved andre behov


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Kjelsås sanitetsforening og Pensjonistforeningen B21 yter 5000 kr hver til arbeidet vårt.


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett til aktiviteter ved Lillohjemmet.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


BRITT UNNI WINTHER MUNKERUD


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 36000


Navn påtiltaket Arbeid for å gi beboerne påLillohjemmet positive opplevelser.. Skape kontakt mellom


beboerne og nærmiljøet


Beskrivelse av tiltaket Søndagskafe, fester, om mulig utflukter, planting av Sommerblomster i potter på terrasse


og verandakasser, diverse underholdning.


Assistanse til aktivitør ved ulike arrangementer, Innkjøp av ønskelig utstyr til glede for


beboerne


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn Aktive medlemmer er 70-85 år


Antall deltakere. 12


Geografisk område Lillohjemmet, Nordre Aker


Beskrivelse av den Medlemmene er tilstede og organiserer kafe og fester, leier inn underholdere, assisterer


frivillige innsatsen i ved F .eks. Bingo, andakter og ved andre behov


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Kjelsås Sanitetsforening og Pensjonistforeningen B2l yter 5000kr hver til arbeidet vårt.


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett til aktiviteter ved Lillohj emmet.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten BRITT UNNI WINTHER MUNKERUD


SOHI
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Underholdning 10 000,00kr   


Beplantning 10 000,00kr   


Fester og kafedrift 10 000,00kr   


Eventuelle utflukter 6 000,00kr     


Søknadsbeløp 36 000,00kr   


Budsjett for søknad om frivillighetsmidler.Budsjett for søknad om frivillighetsmidler.


Underholdning kr 10 000,00


Beplantning l kr 10 000,00


Fester og kafedrift kr 10 000,00


Eventuelle utflukter kr 6 000,00


Søknadsbeløp kr 36 000,00







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-ETZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:12.01.2015 15:05


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Tåsen Seniorsenter


Organisasjonsnummer 971499532


Kontonummer 70820517103


Kontoinnehaver Tåsen Seniorsenter


Postadresse Tåsenveien 66


Postnummer 0873


Poststed Oslo


Kontaktperson Bjørg Vestvik


Fasttelefon 22701990


Mobilnummer 98626443


E-post (kvittering
sendes hit)


mail@tasensenior.no


Gjenta e-post mail@tasensenior.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—ETZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 12.01.2015 15:05


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Tåsen Seniorsenter


navn


Organisasjonsnummer 971499532


Kontonummer 708205 17103


Kontoinnehaver Tåsen Seniorsenter


Postadresse Tåsenveien 66


Postnummer 0873


Poststed Oslo


Kontaktperson Bjørg Vestvik


F asttelefon 22701990


Mobilnummer 98626443


E-post (kvittering mail@tasensenior.no


sendes hit)


Gjenta e-post mail@tasensenior.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 30000


Navn på tiltaket Utbedring av parkeringsmuligsmuligheter


Beskrivelse av tiltaket Tåsen Seniorsenter har flere aktiviteter for bydelens seniorer. Vi bistår blant annet i
Frisklivstiltaket med trim 3 ganger pr. uke. I tillegg er Senteret et treffsted for de eldre
med tilbud av god og nærende mat. Dette resulterer mange brukere, men vi har liten
parkeringskapasitet. Av utearealet har frivillige opparbeidet/ryddet ca. 35 kvadratmeter.
Det er jordtomt og ved regn eller snø blir det gjørme. Vi trenger å asfaltere plassen


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn 62 og eldre kvinner og menn


Antall deltakere. 1500


Geografisk område Tåsen Seniorsenter


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Frivillige har ryddet ca 35 kvadratmeter. Vi har kontaktet Veidekke som anslår at det vil
koste kr. 45 125.- for videre grunnarbeid og asfaltering av parkeringsplassen.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Vedlegg til søknad om frivillighetsmidler Bydel Nordre Aker.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


BJØRG HELGA SYNNØVE VESTVIK


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 30000


Navn påtiltaket Utbedring av parkeringsmuligsmuligheter


Beskrivelse av tiltaket Tåsen Seniorsenter har flere  aktiviteter  for bydelens seniorer.  Vi  bistår  blant  annet  i


Frisklivstiltaket med trim 3 ganger pr. uke. l tillegg er Senteret et treffsted for de eldre


med tilbud av god og nærende mat. Dette resulterer mange brukere, men vi har liten


parkeringskapasitet. Av utearealet har frivillige opparbeidet/ryddet ca. 35 kvadratmeter.


Det er jordtomt og ved regn eller snø blir det gjørme.  Vi  trenger å asfaltere plassen


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn 62 og eldre kvinner og menn


Antall deltakere. 1500


Geografisk område Tåsen Seniorsenter


Beskrivelse av den Frivillige har ryddet ca 35 kvadratmeter.  Vi  har kontaktet Veidekke som anslår at det vil


frivillige innsatsen  i koste kr. 45 125.- for videre grunnarbeid og asfaltering av parkeringsplassen.


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til  søknaden


Budsjett for  tiltaket  det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Vedlegg til søknad om frivillighetsmidler Bydel Nordre Aker.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten BJØRG HELGA SYNNØVE VESTVlK


SOIH
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Vedlegg til søknad om frivillighetsmidler Bydel Nordre Aker. 
 
 
Ved henvendelse til Veidedekke A/S - v/Frank Steinkjer får vi estimert pris inkl. mva kr. 45.125.-  
for asfaltering av det opparbeidede arealet til parkeringsplass. 
 
 
Tåsen Seniorsenter 12. januar 2015. 
 
Bjørg Vestvik 
Styreleder  


Vedlegg til søknad om frivillighetsmidler Bydel Nordre Aker.


Ved henvendelse til Veidedekke A/S - v/Frank Steinkjer får vi estimert pris inkl. mva kr. 45.125.-


for asfaltering av det opparbeidede arealet til parkeringsplass.


Tåsen Seniorsenter 12. januar 2015.


Bjørg Vestvik


Styreleder







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-EUZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EUZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:12.01.2015 16:03


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Tåsen skolekorps


Organisasjonsnummer 971493674


Kontonummer 1503.54.34876


Kontoinnehaver Ivar Bergland


Internettside www.taasensk.no


Postadresse v/Bård Ove Molberg, Nils Bays vei 27 B


Postnummer 0876


Poststed Oslo


Kontaktperson Bård Ove Molberg


Mobilnummer 95021523


E-post (kvittering
sendes hit)


bardom@vikenfiber.no


Gjenta e-post bardom@vikenfiber.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EUZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 12.01.2015 16:03


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Tåsen skolekorps


navn


Organisasjonsnummer 971493 674


Kontonummer 1503.54.34876


Kontoinnehaver lvar Bergland


lntemettside WWW.taasensk.no


Postadresse v/Bård Ove Molberg, Nils Bays vei 27 B


Postnummer 0876


Poststed Oslo


Kontaktperson Bård Ove Molberg


Mobilnummer 95021523


E-post (kvittering bardom@vikenfiber.no


sendes hit)


Gjenta e-post bardom@vikeníiber.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 60000


Navn på tiltaket Ny fane til 100-årsjubileum


Beskrivelse av tiltaket Tåsen skolekorps har vært i rask vekst de siste årene, og vi vil rette en stor takk til
Bydel Nordre Aker for støtte til innkjøp av nye uniformer i 2014. 


I år har vi en annen utfordring: Vår gamle fane er utslitt. Tåsen skole fyller 100 år i
2016, og vi skulle gjerne stilt i barnetoget med en flunkende ny fane (det er til og med
en mulighet for at vi får gå først i toget på grunn av jubileet).  


Vi har forhørt oss med Oslo Flaggfabrikk, og deres kostnadsoverslag lyder på 60000
kroner inkludert bannerduk, stang, bæresystemer, toppstykke og galleri. Det er ingen
liten sum for et skolekorps. Vi tillater oss derfor å søke om støtte fra Bydel Nordre Aker
for hele eller deler av innkjøpskostnaden.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Gutter og jenter i alderen sju til 16 år


Antall deltakere. 111


Geografisk område Tåsen og Berg skolekrets samt Nordberg ungdomsskole


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Tåsen skolekorps har hatt en formidabel vekst i medlemstallet de siste tre-fire årene. I
2014 har antallet stabilisert seg, og vi var ved utgangen av året 111  aktive medlemmer.
Nytt av året er at vi også har fått innlemmet den nye barneskolen på Berg i vårt
nedslagsfelt. 


Tåsen skolekorps er 100 prosent foreldredrevet, og drives på dugnad. Den største
inntektskilden er loppemarked høst og vår, samt medlemskontigent. Instruksjon
er den suverent største utgiftsposten: Alle korpsmedlemmene får individuell
instrumentopplæring fra godt skolerte instruktører.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


fane 2015.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


BÅRD OVE MOLBERG


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 60000


Navn på tiltaket Ny fane til 100-årsjubileum


Beskrivelse av tiltaket Tåsen skolekorps har vært i rask vekst de siste årene, og vi vil rette en stor takk til


Bydel Nordre Aker for støtte til innkjøp av nye uniformer i 2014.


l år har vi en annen utfordring: Vår gamle fane er utslitt. Tåsen skole fyller 100år i


2016, og vi skulle gjerne stilt i barnetoget med en flunkende ny fane (det er til og med


en mulighet for at vi får gå først i toget på grunn av jubileet).


Vi har forhørt oss med Oslo F laggfabrikk, og deres kostnadsoverslag lyder på 60000
kroner inkludert bannerduk, stang, bæresystemer, toppstykke og galleri. Det er ingen


liten sum for et skolekorps. Vi tillater oss derfor å søke om støtte fra Bydel Nordre Aker


for hele eller deler av innkjøpskostnaden.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Gutter og jenter i alderen sju til 16 år


Antall deltakere. l l l


Geografisk område Tåsen og Berg skolekrets samt Nordberg ungdomsskole


Beskrivelse av den Tåsen skolekorps har hatt en formidabel vekst i medlemstallet de siste tre-fire årene. l


frivillige innsatsen i 2014 har antallet stabilisert seg, og vi var ved utgangen av året lll aktive medlemmer.


tiltaket Nytt av året er at vi også har fått innlemmet den nye barneskolen på Berg i vårt


nedslagsfelt.


Tåsen skolekorps er 100prosent foreldredrevet, og drives på dugnad. Den største


inntektskilden er loppemarked høst og vår, samt medlemskontigent. lnstruksj on


er den suverent største utgiftsposten: Alle korpsmedlemmene får individuell


instrumentopplæring fra godt skolerte instruktører.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El fane 20 l 5.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten BÅRD OVE MOLBERG


SOIH
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Ny fane til Tåsen skolekorps


Beskrivelse Beregnet innkjøpspris Kommentarer Finansiering
Rådgivning ifm. utforming 60000 kroner Prisoverslag innhentet fra Oslo Flaggfabrikk. Egenkapital og/eller støtte fra Bydel Nordre Aker


Fanestykke 85*100 cm brodert på fanesilke Før bestilling vil andre leverandører bli vurdert.


Bæresystem For å rekke 17. mai 2016, bør fanen bestilles seinest 1.1.2016.
Fanestang


Toppstykke


Galleri


Endestykker, messing eller krom


Ny fane til  Tåsen  skolekorps


Beregnet innkjøpspris


60000 kroner


Beskrivelse


Rådgivning ifm. utforming


Fanestykke 85*100 cm brodert på fanesilke


Bæresystem


Fanestang


Toppstykke


Galleri


Endestykker, messing eller krom


Kommentarer


Prisoverslag innhentet fra Oslo Flaggfabrikk.


Før bestilling vil andre leverandører bli vurdert.


For å rekke 17. mai 2016, bør fanen bestilles seinest 1.1.Z016.


Finansiering


Egenkapital og/eller støtte fra Bydel Nordre Aker







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-DGZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DGZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:12.01.2015 21:18


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Marienlyst og Ullevål Småstrykere


Organisasjonsnummer 984 807 430


Kontonummer 7035.05.45792


Kontoinnehaver Marienlyst og Ullevål Småstrykere


Internettside http://smaastrykerne.blogspot.no/


Postadresse Godals vei 26


Postnummer 0871


Poststed Oslo


Kontaktperson Paul Kristiansen


Mobilnummer 90966092


E-post (kvittering
sendes hit)


paul.kristiansen@hotmail.com


Gjenta e-post paul.kristiansen@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DGZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 12.01.2015 21 :18


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Marienlyst og Ullevål Småstrykere


navn


Organisasjonsnummer 984 807 430


Kontonummer 7035.05.45792


Kontoinnehaver Marienlyst og Ullevål Småstrykere


lntemettside httpz//smaastrykemeblogspot.no/


Postadresse Godals vei 26


Postnummer 0871


Poststed Oslo


Kontaktperson Paul Kristiansen


Mobilnummer 90966092


E-post (kvittering paul.kristiansen@hotmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post paul.kristiansen@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 18000


Navn på tiltaket Vårseminar 2015


Beskrivelse av tiltaket 2-dagers vårseminar med avsluttende konsert.  
Innhold: intensiv undervisning med to instruktører og sosialt samvær mellom elevene.
Konsert åpen for alle. 
Vi vil benytte denne anledningen til å skape blest om musikken og interessere andre
barn og unge i bydelen som vil få tilbud om fiolinspilling med oss fra høstsemesteret
(med fokus på 7-9 års alder)


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn jenter og gutter i alderen 7-14 år


Antall deltakere. 15


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Foreldrene organiserer seminaret og ordner med pausemat og drikke. Vi har veldig god
erfaring med slike seminarer, der er lærerikt og motiverende for elevene. Mange av
foreldrene setter av helgen til dette.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett vårseminar 2015.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


PAUL ARNE KRISTIANSEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 1 8000


Navn på tiltaket Vårseminar 2015


Beskrivelse av tiltaket Z-dagers vårseminar med avsluttende konsert.


Innhold: intensiv undervisning med to instruktører og sosialt samvær mellom elevene.


Konsert åpen for alle.


Vi vil benytte denne anledningen til å skape blest om musikken og interessere andre


barn og unge i bydelen som vil få tilbud om fiolinspilling med oss fra høstsemesteret


(med fokus på 7-9 års alder)


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn jenter og gutter i alderen 7-14 år


Antall deltakere. l 5


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den Foreldrene organiserer seminaret og ordner med pausemat og drikke. Vi har veldig god


frivillige innsatsen i erfaring med slike seminarer, der er lærerikt og motiverende for elevene. Mange av


tiltaket foreldrene setter av helgen til dette.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett vårseminar 2015 .docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten PAUL ARNE KRISTIANSEN


SOHI


BNA301-DGZZ Side 2 av 2


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  Ol


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no
1  Ill 0403  Oslo







 


 


 
Marienlyst og Ullevål Småstrykere: Budsjett for vårseminar 2015 
 
 
 
Utgifter (NOK) 
Leie av lokaler (2 dager) 4000 
Undervisning (honorar for 2 instruktører) 12 000 
Akkompagnement (honorar for 1 pianist) 4 000 
Enkel bevertning (2 dager)    3000 
TOTALT 23 000 
 
 
Inntekter (NOK) 
Foreningens egen kasse 6 000 
Bydel Nordre Aker støtte 17 000 
TOTALT 23 000 
 
 
 
 
 
Paul Kristiansen 
Kasserer    
Marienlyst og Ullevål Småstrykere 
 


Marienlvst 02 Ullevål Småstrvkere: Budsiett for vårseminar  2015


Utgifter  (NOK)


Leie av lokaler (2 dager) 4000
Undervisning (honorar for  2  instruktører) l2 000


Akkompagnement (honorar for l pianist) 4 000


Enkel bevertning (2 dager) 3000
TOTALT 23 000


Inntekter (NOK)


Foreningens egen kasse 6 000


Bydel Nordre Aker støtte 17 000


TOTALT 23 000


Paul Kristiansen


Kasserer


Marienlyst og Ullevål Småstrykere







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DHZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:12.01.2015 22:34


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Øvre Grefsen Vel


Organisasjonsnummer 998733081


Kontonummer 16091170845


Kontoinnehaver Halvor Floden


Internettside www.øgv.no


Postadresse Lyngåsvn 10


Postnummer 0489


Poststed Oslo


Kontaktperson Anja Lohne Holm


Mobilnummer 92868852


E-post (kvittering
sendes hit)


anja.lohne@gmail.com


Gjenta e-post anja.lohne@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DHZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 12.01.2015 22:34


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Øvre Grefsen Vel


navn


Organisasjonsnummer 998733081


Kontonummer 16091 170845


Kontoinnehaver Halvor F loden


lntemettside WWW.øgv.no


Postadresse Lyngåsvn 10


Postnummer 0489


Poststed Oslo


Kontaktperson Anja Lohne Holm


Mobilnummer 92868852


E-post (kvittering anja.lohne@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post anja.lohne@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 100000


Navn på tiltaket Opprustning av Sverre Enevolds plass


Beskrivelse av tiltaket Etter samtaler med Knut Hammervold ønsker Øvre Grefsen Vel å bidra til en
opprustning av lekeplassen på Sverre Enevolds plass. Flere familier i området har
påpekt forfallet, og tlstanden til enkelte av apparatene er ikke lenger forsvarlig. Mer
informasjon og bilder kommer som vedlegg. Ønsker å ettersende forslag til budsjett per
mail, ettersom det kun er mulig å få inn et vedlegg elektronisk.


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn 0-100


Antall deltakere. 10


Geografisk område Sverre Enevolds plass


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Øvre Grefsen Vel ønsker å samarbeide tett med kommunen for å finne en god løsning
for langsiktig oppgradering av Sverre Enevolds Plass. Vi har allerede vært i kontakt
med en entreprenør som ønsker å komme med anbud, men vil gjerne høre hvilke tanker
kommunen har om dette.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Brev S.E. Plass.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


ANJA LOHNE HOLM


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 100000


Navn påtiltaket Opprustning av Sverre Enevolds plass


Beskrivelse av tiltaket Etter samtaler med Knut Hammervold ønsker Øvre Grefsen Vel å bidra til en


opprustning av lekeplassen på Sverre Enevolds plass. Flere familier i området har


påpekt forfallet, og tlstanden til enkelte av apparatene er ikke lenger forsvarlig. Mer


informasjon og bilder kommer som vedlegg. Ønsker å ettersende forslag til budsjett per


mail, ettersom det kun er mulig å få inn et vedlegg elektronisk.


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kj ønn 0- l 00


Antall deltakere. l 0


Geografisk område Sverre Enevolds plass


Beskrivelse av den Øvre Grefsen Vel ønsker å samarbeide tett med kommunen for å finne en god løsning


frivillige innsatsen i for langsiktig oppgradering av Sverre Enevolds Plass. Vi har allerede vært i kontakt


tiltaket med en entreprenør som ønsker å komme med anbud, men vil gjerne høre hvilke tanker


kommunen har om dette.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Brev S.E. Plass.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten ANJA LOHNE HOLM


SOIH
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ANSLAG BUDSJETT. 
Har vært i kontakt med firmaet lek og trivsel, som gjerne kommer med et anbud 
etter hvert. Samarbeid med kommunens egne folk er også svært aktuelt. 
 
«Batura» Klatrestativ fra Søve: 33 431,- 
 
Huskestativ 29 794,00 
 
Nettunell 32450,- 
 
Arbeid: 50.000 
 
Naturmaterialer fra kommunen, oppgradering og 
utskiftning av eksisterende: 50.000 
 
Totalt: 204.700 
 







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-EVZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EVZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:12.01.2015 23:04


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Nordre Aker Røde Kors


Organisasjonsnummer 993509272


Kontonummer 60300544587


Kontoinnehaver Nordre Aker Røde Kors


Postadresse Postboks 97 Kjelsås


Postnummer 0411


Poststed Oslo


Kontaktperson RAGNAR RYENBAKKEN


Mobilnummer 41253739


E-post (kvittering
sendes hit)


raryenbakken@yahoo.no


Gjenta e-post raryenbakken@yahoo.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EVZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 12.01.2015 23:04


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Nordre Aker Røde Kors


navn


Organisasjonsnummer 993509272


Kontonummer 603 005445 87


Kontoinnehaver Nordre Aker Røde Kors


Postadresse Postboks 97 Kjelsås


Postnummer 041 1


Poststed Oslo


Kontaktperson RAGNAR RYENBAKKEN


Mobilnummer 41253739


E-post (kvittering raryenbakken@yahoo.no


sendes hit)


Gjenta e-post raryenbakken@yahoo.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 30000


Navn på tiltaket Utviklingshemmede, dagstur Morodalsfestivalen.


Beskrivelse av tiltaket Morodalsfestivalen er en musikkfestival for utviklingshemmede.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn Ulike aldersgrupper og kjønn.


Antall deltakere. 75


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Forberedelser (invitasjoner, registreringer, bestillinger). 
Delta som ledsagere (4 personer).


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


noafrivsok15a.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


RAGNAR RYENBAKKEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 30000


Navn påtiltaket Utviklingshemmede, dagstur Morodalsfestivalen.


Beskrivelse av tiltaket Morodalsfestivalen er en musikkfestival for utviklingshemmede.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn Ulike aldersgrupper og kjønn.


Antall deltakere. 75


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den Forberedelser (invitasjoner, registreringer, bestillinger).


frivillige innsatsen i Delta som ledsagere (4 personer).


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El noafrivsokl 5a.d0cx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten RAGNAR RYENBAKKEN


SOIH
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Nordre Aker Røde Kors    Vedlegg til søknad om frivillighetsmidler 
       for tiltaket «Utviklingshemmede, dagstur
       Morodalsfestivalen».  
  


 
Spesifisert budsjett 


 
 INNTEKTER:  


Tilskudd fra medlemskontingent  Kr 27.000 
 
UTGIFTER: 
Transport     Kr 23.000 


 Inngangspenger    Kr 16.000 
 Bevertning (middag, samt et enklere  Kr 18.000 
 måltid på hjemreisen)                    
                                                                                                                       
 Sum                       Kr 57.000 


Nordre Aker Røde Kors Vedlegg til søknad om frivillighetsmidler


for tiltaket <<Utvil<lingshemmede, dagstur


Morodalsfestivalen».


Spesifisert budsjett


INNTEKTER:


Tilskudd fra medlemskontingent Kr 27.000


UTGIFTER:
Transport Kr 23.000


Inngangspenger Kr 16.000
Bevertning (middag, samt et enklere Kr 18.000
måltid på hi emreisen)


Sum Kr 57.000







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-EWZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EWZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 10:21


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Kjelsås IL


Organisasjonsnummer 975663450


Kontonummer 94920514760


Kontoinnehaver Kjelsås IL


Internettside kjelsaas.no


Postadresse Neptunveien 8 - 12, postboks 13, Kjelsås


Postnummer 0411


Poststed Oslo


Kontaktperson Bodil Hunnålvatn Haagenen


Fasttelefon 22225003


Mobilnummer 90019614


E-post (kvittering
sendes hit)


kontoret@kjelsaas.no


Gjenta e-post kontoret@kjelsaas.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EWZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015 10:21


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Kjelsås IL


navn


Organisasjonsnummer 975663450


Kontonummer 949205 14760


Kontoinnehaver Kjelsås IL


Internettside kj elsaas.no


Postadresse Neptunveien 8  — 12, postboks 13, Kjelsås


Postnummer 041 1


Poststed Oslo


Kontaktperson Bodil Hunnålvatn Haagenen


F asttelefon 22225003


Mobilnummer 90019614


E-post (kvittering kontoret@kj elsaas.no


sendes hit)


Gjenta e-post kontoret@kj elsaas.no


Svarkvittering


Bekreftelse
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 190000


Navn på tiltaket Idrettsskole/Alpinfestival og svømming IPU


Beskrivelse av tiltaket Søknaden inneholder 3 forskjellige tiltak for 2015. Alle tiltakene er registrert under
Kjelsås IL sitt hoved organisasjonsnummer. Alpin søker om støtte til gjennomføring av
alpinfestival i Grefsenkleiva. Se vedlagt beskrivelse av prosjektet. 
IPU søker om å dekke kostnaden til svømmehall med hallvakt. Det er tiltak som har
pågått i flere år. Svømming er en fysisk aktivitet som bidrar til å holde medlemmene
fysisk rustet til å møte hverdagen. Se vedlagt beskrivelse av prosjektet. 
Allidrett sammen med Alpin ønsker å utvikle idrettskole som favner alle idretts grupper
i klubben. Det kreves utstyr og tilrettelegging. Hele Kjelsås IL vil ha glede av dette
prosjektet, da det vil generere flere barn som i dag faller utenfor fordi de ikke ønsker
å spesialisere idrett for tidlig. Det vil bli lagt opp til allsidig aktivitet med hjelp fra
klubbens etablerte grupper. Se vedlagt beskrivelse av søknaden.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 5 år til 20 år, Jenter og gutter.


Antall deltakere. 800


Geografisk område Grefsen/Kjelsås


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Frivilligheten er vanskelig å måle da prosjektene oppfordrer foreldre til å stille som
frivillig. Vanligvis stiller foreldre villig opp, men det gjerne på kort varsel Klubben
bidrar med allerede engasjerte frivillige.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Søknad om frivillighetsmidler 2015, Kjelsås IL.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


BODIL HUNNÅLVATN HAAGENSEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 190000


Navn påtiltaket Idrettsskole/Alpinfestival og svømming IPU


Beskrivelse av tiltaket Søknaden inneholder 3 forskjellige  tiltak  for 2015. Alle tiltakene er registrert under


Kjelsås IL sitt hoved organisasjonsnummer. Alpin søker om støtte til gjennomføring av


alpinfestival  i  Grefsenkleiva. Se vedlagt beskrivelse av prosjektet.


IPU søker om å dekke kostnaden til svømmehall med hallvakt. Det er tiltak som har


pågått  i  flere år. Svømming er en fysisk aktivitet som bidrar til å holde medlemmene


fysisk rustet til å møte hverdagen. Se vedlagt beskrivelse av prosjektet.


Allidrett sammen med Alpin ønsker å utvikle idrettskole som favner alle idretts grupper


i klubben. Det kreves utstyr og tilrettelegging. Hele Kjelsås IL vil ha glede av dette


prosjektet, da det vil generere flere barn som  i  dag faller utenfor fordi de ikke ønsker


å spesialisere idrett for tidlig. Det vil bli lagt opp til allsidig aktivitet med hjelp fra


klubbens etablerte grupper. Se vedlagt beskrivelse av søknaden.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 5 år til 20 år, Jenter og gutter.


Antall deltakere. 800


Geografisk område Grefsen/Kjelsås


Beskrivelse av den Frivilligheten er vanskelig å måle da prosjektene oppfordrer foreldre til å stille som


frivillige innsatsen  i frivillig. Vanligvis stiller foreldre villig opp, men det gjerne på kort varsel Klubben


tiltaket bidrar med allerede engasjerte frivillige.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til  søknaden


Budsjett for  tiltaket  det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Søknad om frivillighetsmidler 2015, Kjelsås IL.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten BODIL HUNNÅLVATN HAAGENSEN


SOHI
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OSLO ALPINFESTIVAL 2015, BUDSJETT


INNTEKTER


Dagskort 10 580


Deltakeravgift 54 000


Etteranmeldelser 0


Program 4 000


Lodd 0


Kiosk 30 000


Sponsorer: 50 000


Svendsen Eksos 10 000


TBN 10 000


TBN 10 000


Autoforum 5 000


Oslo Skisenter 2 000


Torshov 0


Tine 10 000


SUM INNTEKTER 195 580


KOSTNADER


Oppgradering av tidtagerutstyr 90 000


Målportal 15 000


Sikkerhetsnett 5 000


Corbets Promotion 28 000


Oslo SkisenterDagskort 12 000


Clas Ohlson div utstyr 1 500


Yello program 3 000


Storcash kioskvarer 15 000


Tvist Bannere 5 000


Atomic Soul Lyd /transport/Truls 10 000


Skyline lydesign/sermoni 4 800


Speaker 5 900


Fotograf 10 500


Premier og nummer 50 000


Cado Booking TBN 25 000


Cado Booking TBN 25 000


Artist TBN 50 000


Avab CAC Produksjon 35 000


Tine Varer 9 000


Div varer 1 000


Trollvann Bevertning 2 000


SUM KOSTNADER 402 700


Resultat OAF 2015 -207 120


Søkt støtte 120 000


Restfinansiering -87 120







72000


16000


88000


35000


Hall/baneleie 32000


50000


25000


142000


-54000


50000


Inntekter


0


0


20000


2000


22000


Utgifter


0


20000


2000


22000


Leie svømmehall


Lønn


Tilsynsvakt


Totalt


Frivillighetsmidler


Egeninnsats Kjelsås IL


IPU svømmehall budsjett 2015


Deltakeravgift


Oppstartsstøtte


Totalt


Totalt


Resultat


Søkt støtte 


Kostnader


Lønn


Utstyr


Markedsføring


Idettsskole Budsjett 2015


Inntekter


Deltageravgift


Oppstartstøtte 


Frivillighetsmidler


Totalt











Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-DJZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DJZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 10:42


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Kjelså IL, Langrenn


Organisasjonsnummer 983268846


Kontonummer 94920514841


Kontoinnehaver Kjelså IL,Langrenn


Internettside kjelsaas.no


Postadresse Neptunveien 8 - 12, Postboks 13, Kjelsås


Postnummer 0411


Poststed Oslo


Kontaktperson Bodil Hunnålvatn Haagensen


Fasttelefon 22225003


Mobilnummer 90019614


E-post (kvittering
sendes hit)


kontoret@kjelsaas.no


Gjenta e-post kontoret@kjelsaas.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DJZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015 10:42


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Kjelså IL, Langrenn


navn


Organisasjonsnummer 983268846


Kontonummer 949205 14841


Kontoinnehaver Kj elså lL,Langrenn


Internettside kj elsaas.no


Postadresse Neptunveien 8  -  12, Postboks 13, Kjelsås


Postnummer 041 1


Poststed Oslo


Kontaktperson Bodil Hunnålvatn Haagensen


F asttelefon 22225003


Mobilnummer 90019614


E-post (kvittering kontoret@kj elsaas.no


sendes hit)


Gjenta e-post kontoret@kj elsaas.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


BNA301-DJZZ Side 1 av 2


% Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


h; Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no


0403  Oslo







BNA301-DJZZ Side 2 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 37050


Navn på tiltaket Produksjon av kunstsnø på Langsetløkka


Beskrivelse av tiltaket Kjelsås Langrenn har anskaffet snøkanoner til anlegget på Linderudkollen, som
ikke kan benyttes før neste sesong. Dette skyldes forsinkelser ved oppstart på
Linderudkollen. Langrennsgruppa ønsker derfor, hvis værforholdene tilsier det, å
benytte to kanoner til produksjon av kunstsnø på Langsetløkka. Dette er et tiltak som vil
komme skiløpere, skolebarn og andre barn i organisert og uorganisert lek til gode. Alle
tillatelser er innhentet.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn alle aldere og kjønn


Antall deltakere. 3000


Geografisk område Lansetløkka


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Langrenn har stor aktivitet av frivillige som er foreldrebassert. Frivillige vil spre snøen
og tirettelegge for supre skiforhold på løkka.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Frivillighetsmidler BNA,langrenn.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


BODIL HUNNÅLVATN HAAGENSEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 37050


Navn påtiltaket Produksj on av kunstsnø påLangsetløkka


Beskrivelse av tiltaket Kjelsås Langrenn har anskaffet snøkanoner  til  anlegget påLinderudkollen, som


ikke kan benyttes før neste sesong. Dette skyldes forsinkelser ved oppstart på


Linderudkollen. Langrennsgruppa ønsker derfor, hvis værforholdene tilsier det, å


benytte to kanoner til produksjon av kunstsnø på Langsetløkka. Dette er et tiltak som vil


komme skiløpere, skolebarn og andre barn  i  organisert og uorganisert lek til gode. Alle


tillatelser er innhentet.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn alle aldere og kjønn


Antall deltakere. 3000


Geografisk område Lansetløkka


Beskrivelse av den Langrenn har stor aktivitet av frivillige som er foreldrebassert. Frivillige vil spre snøen


frivillige innsatsen  i og tirettelegge for supre skiforhold på løkka.


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til  søknaden


Budsjett for  tiltaket  det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El F rivillighetsmidler BNA,langrenn.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten BODIL HUNNÅLVATN HAAGENSEN


SOIH
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Beregnet kostnad for produksjon av kunstsnø på Langsetløkka: 
 
1. Strøm, 90 øre/kwt inkl. mva kr. 7.000,- 
2. Vannforbruk, inntil 5m3/t. Kr.10,21 inkl. mva. pr. m3 « 12.200,- 
3. Sikringsskap « 6.500,- 
4. Leie av sikringsskap « 350,- 
5. Rørleggerkostnader, materiell og arbeid « 5.000,- 
6. Elektriker, arbeid « 3.000,- 
7. Diverse uforutsett « 3.000,- 
 
Total budsjettert kostnad kr.37.050,- 







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EXZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 10:56


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Kjelsås IL. Fotball


Organisasjonsnummer 983268870


Kontonummer 94920514809


Kontoinnehaver Kjelså IL, Fotball


Internettside kjelsaas.no


Postadresse Neptunveien 8 - 12, Postboks 13, Kjelsås


Postnummer 0411


Poststed o


Kontaktperson Bodil Hunnålvatn Haagensen


Fasttelefon 22225003


Mobilnummer 90019614


E-post (kvittering
sendes hit)


kontoret@kjelsaas.no


Gjenta e-post kontoret@kjelsaas.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EXZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015 10:56


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Kjelsås IL. Fotball


navn


Organisasjonsnummer 983268870


Kontonummer 949205 14809


Kontoinnehaver Kj elså lL, Fotball


Internettside kj elsaas.no


Postadresse Neptunveien 8  -  12, Postboks 13, Kjelsås


Postnummer 041 1


Poststed o


Kontaktperson Bodil Hunnålvatn Haagensen


F asttelefon 22225003


Mobilnummer 90019614


E-post (kvittering kontoret@kj elsaas.no


sendes hit)


Gjenta e-post kontoret@kj elsaas.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 45000


Navn på tiltaket Lørdagstreffen og Ballfangernett


Beskrivelse av tiltaket Lørdagstreffen skal være et sted der jenter og gutter i barnefotballen (5-12år) kan treffes
hver lørdag formiddag til en frivillig trening i perioden april 2014 til desember. Nytt av
året vil være et parallelt tilbud til voksne i nærområdet som ønsker å treffes for å trene
fotball, men ikke ønsker å delta ved noen av våre lagstilbud.  
Tilbudet er gratis for alle deltakere. 


Ballfangernett  Kjelsåsmyra 
Kjelsås Fotball har for egen regning (800 000,-) anlagt kunstgress i Kjelsåsmyra.  
Banen benyttes av Kjelsås Skole og barnehager i nærområdet på dagtid og av
barnefotballen på ettermiddag og kveld. 
Se vedlagt info. om tiltakene.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn aller aldere og kjønn


Antall deltakere. 3000


Geografisk område Grefsen / Kjelsås


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Begge prosjektene er bassert på frivillighet. Fotball har en stor gruppe foreldre og
trener som bidrar frivillig til å holde områden i ryddig og god stand. Uten dem ville
områden klubben i dag bruker til idrett forfalle fort. Ballfangernett er viktig for at ikke
utenforstående skal bli skadelidenede. 
Klubben organiserer idrett for nesten 3500 barn og voksen på et relativt lite område. Det
krever stor innsats fra frivilligen.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Frivilligehtsmidler fotball 2015.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


BODIL HUNNÅLVATN HAAGENSEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 45000


Navn påtiltaket Lørdagstreffen og Ballfangernett


Beskrivelse av tiltaket Lørdagstreffen skal være et sted der jenter og gutter i barnefotballen (5-l2år) kan  treffes


hver  lørdag formiddag til  en  frivillig trening i perioden april 2014 til  desember.  Nytt av


året vil  være  et parallelt tilbud til voksne i nærområdet  som  ønsker å  treffes  for å trene


fotball, men  ikke ønsker å delta  ved  noen av våre lagstilbud.


Tilbudet er gratis  for  alle deltakere.


Ballfangernett Kjelsåsmyra


Kjelsås Fotball har  for  egen regning (800  000,-) anlagt kunstgress i Kjelsåsmyra.


Banen benyttes av Kjelsås Skole og barnehager i nærområdet på dagtid og av


barnefotballen på ettermiddag og kveld.


Se vedlagt info. om tiltakene.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn aller aldere og kjønn


Antall deltakere. 3000


Geografisk område Grefsen/ Kjelsås


Beskrivelse av den Begge prosjektene er bassert på frivillighet. Fotball har en stor gruppe foreldre og
frivillige innsatsen i trener som bidrar frivillig til å holde områden i ryddig og god stand. Uten dem ville


tiltaket områden klubben i dag bruker til idrett forfalle fort. Ballfangernett er viktig for at ikke


utenforstående skal bli skadelidenede.


Klubben organiserer idrett for nesten 3500barn og voksen på et relativt lite område. Det


krever stor innsats fra frivilligen.


Er  det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El F rivilligehtsmidler fotball 20 l  5 .docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift  av  den som søker.


lnnlogget hos lD-porten  BODIL  HUNNÅLVATN  HAAGENSEN


SOIH
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Lørdagstreffen 
Utgifter kr 10.000 til utstyr o.l. 
 
Ballfangenett 
Total kostnad kr. 80.000,- 
 
 







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EYZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 13:10


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Gøy på loftet


Kontonummer 13150100962


Kontoinnehaver Bydel Nordre Aker


Internettside www.abelloftet.no


Postadresse Pb 4433 Nydalen


Postnummer 0403


Poststed Oslo


Kontaktperson Kjetil F. Wevling


Mobilnummer 99155304


E-post (kvittering
sendes hit)


kjetil.wevling@bna.oslo.kommune.no


Gjenta e-post kjetil.wevling@bna.oslo.kommune.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EYZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015 13:10


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Gøy på loftet


navn


Kontonummer 13 150100962


Kontoinnehaver Bydel Nordre Aker


lntemettside WWW.abelloftet.no


Postadresse Pb 4433 Nydalen


Postnummer 0403


Poststed Oslo


Kontaktperson Kjetil F. Wevling


Mobilnummer 99155304


E-post (kvittering kjetil.Wevling@bna.oslo.kommune.no


sendes hit)


Gjenta e-post kjetil.Wevling@bna.oslo.kommune.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 65000


Navn på tiltaket Gøy på loftet 2015


Beskrivelse av tiltaket Kultursløyfa startet i samarbeid med Kulturenheten i bydelen opp Gøy på loftet
høsten 2014. Målet var å tilby barn og unge i området gode, spennende forestillinger
og kunstverksteder til en billig penge. Prisen ble satt til kr. 50,- slik at foreldrenes
økonomien ikke skulle være noe hinder for at ungene skal få oppleve kunst og kultur.
Arrangementen var denne høst veldig populære og de fleste var utsolgt.  


I 2015 planlegger vi 12 arrangement fordelt på vår- og høstsemesteret. Det
vil blir både forestillinger med musikk, fortelling og teater i tillegg til ulike
kunsthåndverkverksteder.  


Følgende er planlagt: Fuglehusverksted,opera og ballett for de minste i samarbeid
med Den Norske Opera og Ballett, Det er sant at jeg fant,Spikkeverksted med pil og
bue,Pling i bollen,dans for foreldre og barn, . klassisk musikk for barn,skyggeteater
verksted,grafikk verskted og juleforestillingen Nussen & Gluggen. 


Arrangementen promteres ved å dele ut hefte på skoler, i nabolaget og barnehager, på
ulike kulturkalendere på nett, Abelloftet sin nettside, Facebook m.m. 


Gøy på loftet har blitt svært populært og vi håper dere vil fortsette å støtte arrangement
til glede for mange hundre barn!


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 2-15 år. Begge kjønn.


Antall deltakere. 450


Geografisk område Nordre Aker og tilstøtende områder


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Vi har en egen arbeidsgruppe på 5 frivillige som arbeider med å planlegge arrangement,
promotere og under selve gjenommføringen. Vi har møter omtrent hver 6. uke og alle
jobber med arrangement på ulike vis i mellomtiden. Frivillige deler også ut programmet
i postkasser i nabolaget, henge opp plakater, promotere på Facebook samt i lokalpressen
og hjelper til med å gjøre klart til arrangementen og med selve gjennomføringen +
ryddig og vask. I tillegg bidrar Kulturenheten med sølnadsskriving, økonomi og en del
praktisk arbeid. Anslått timer frivillig ansatt har vi kalkulert til 80 timer i 2015, men det
kan fort bli mye mer.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Norsk Kulturråd


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 65000


Navn påtiltaket Gøy påloftet 2015


Beskrivelse av  tiltaket  Kultursløyfa  startet i  samarbeid med Kulturenheten  i  bydelen opp Gøy på loftet


høsten 2014.  Målet  var å  tilby barn og unge i området gode, spennende forestillinger


og kunstverksteder  til  en billig penge. Prisen ble  satt til  kr. 50,- slik at  foreldrenes


økonomien  ikke  skulle være noe hinder for  at  ungene skal få oppleve kunst og kultur.


Arrangementen var denne høst veldig populære og de fleste var utsolgt.


l 2015 planlegger vi 12 arrangement fordelt på vår- og høstsemesteret. Det


vil blir både forestillinger med musikk, fortelling og teater  i  tillegg til ulike


kunsthåndverkverksteder.


Følgende er planlagt: Fuglehusverksted,opera og ballett for de minste  i  samarbeid


med Den Norske Opera og Ballett, Det er sant at jeg fant,Spikkeverksted med pil og


bue,Pling i  bollen,dans for foreldre og barn, .  klassisk  musikk for barn,skyggeteater


verksted,grafikk verskted og juleforestillingen Nussen & Gluggen.


Arrangementen promteres ved å dele ut hefte på skoler, i  nabolaget og barnehager, på


ulike kulturkalendere på nett, Abelloftet sin nettside, Facebook m.m.


Gøy på loftet har blitt svært populært og vi håper dere vil fortsette åstøtte arrangement


til glede for mange hundre barn!


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 2-15 år. Begge kjønn.


Antall deltakere. 450


Geografisk område Nordre Aker og tilstøtende områder


Beskrivelse av den Vi  har en egen arbeidsgruppe på5 frivillige som arbeider med åplanlegge arrangement,


frivillige innsatsen  i promotere og under selve gjenommføringen.  Vi  har møter omtrent hver 6. uke og alle


tiltaket jobber med arrangement påulike vis  i  mellomtiden. Frivillige deler også ut programmet


i  postkasser  i  nabolaget, henge opp plakater, promotere påFacebook samt  i  lokalpressen


og hjelper til med ågjøre klart til arrangementen og med selve gjennomføringen +


ryddig og vask. l tillegg bidrar Kulturenheten med sølnadsskriving, økonomi og en del


praktisk arbeid. Anslått timer frivillig ansatt har vi kalkulert til 80 timer  i  2015, men det


kan fort bli mye mer.


Er det søkt om støtte  J a


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Norsk Kulturråd


støtte tidligere?
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Gøy på Loftet - Budsjett 2015.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


KJETIL FAGERLUND WEVLING


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Gøy på Loftet  -  Budsjett 2015.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten KJETIL FAGERLUND WEVLING


som


BNA301-EYZZ


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  Ol
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GØY PÅ LOFTET - BUDSJETT 2015


INNTEKTER


Støtte Frivillinghetsmidler Bydel Nordre Aker 65000


Støtte Norsk Kulturråd 40000


Egeninnsats Kultursløyfa 16000


Egeninnsats Bydel Nordre Aker 70000


Deltakeravgift/billettinntekter 24500
Inntekter fra kafé 5000


Sum inntekter 220500


UTGIFTER


Arbeidstimer Kultursløyfa* 16000


Arbeidstimer Kulturenheten** 65000


Lønn kafémedarbeidere 8500


Lønn ekstrahjelp 10500


Honorar Grafikkverksted 4500


Honorar Dans for foreldre og barn 0


Honorar Skyggeteater verksted 10000


Honorar Mini-serie med opera og ballett (4arr.) 24000
Honorar Det er sant at jeg fant 11000


Honorar Plingi bollen 15000


Honorar Spikkeverksted pil & bue 3500


Honorar Nusse & Gluggen 10000


Honorar klassisk musikk for barn 15000


Honorar barneteater forestilling 12000


Utgifter Fuglehus verksted 1500


Plakater, program og flyers 10000


Diverse 4000


Sum utgifter 220500


* 80 timer frivillig innsats x 200 pr. time


** 10 % stilling inkl. sosiale kostnader til adm. av tilbudet







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DKZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 13:41


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Mental Helse Nordre Aker


Organisasjonsnummer 992396059


Kontonummer 05396033595


Kontoinnehaver Mental Helse Nordre Aker


Internettside www.mentalhelse.no


Postadresse Midtoddveien 14


Postnummer 0494


Poststed Oslo


Kontaktperson Ingrid Salmi


Mobilnummer 40243572


E-post (kvittering
sendes hit)


nordreaker@mentalhelse.no


Gjenta e-post nordreaker@mentalhelse.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DKZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015 13:41


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Mental Helse Nordre Aker


navn


Organisasjonsnummer 992396059


Kontonummer 05 396033595


Kontoinnehaver Mental Helse Nordre Aker


lntemettside WWW.mentalhelse.no


Postadresse Midtoddveien 14


Postnummer 0494


Poststed Oslo


Kontaktperson Ingrid Salmi


Mobilnummer 40243572


E-post (kvittering nordreaker@mentalhelse.no


sendes hit)


Gjenta e-post nordreaker@mentalhelse.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 20000


Navn på tiltaket HVORDAN LEVE ET BRA LIV MED PSYKOLOGISKE UTFORDRINGER


Beskrivelse av tiltaket Vi i Mental Helse Nordre Aker har ideer om dette. I den forbindelse søker vi bydelen
om frivillighetsmidler som skal komme beboerne i bydel Nordre Aker til gode. 
Vi holder til på kafe 21 Aktivitetshus i Midtoddveien 14.  
Våre ideer er som følgende: 
Opplæring og opplysning innefor  psykiske helse. Da kunne vi tenke oss å holde
temakvelder med en foredragsholder som er kompetent på området. Disse vil da finne
sted på kafe 21.  Vi er spesielt opptatt av utvikling av brukerkompetanse.  


Fysisk aktivitet.   Erfaringsmessig er brukerne på forskjellige nivåer innen for fysisk
konstitusjon. Derfor er ofte motivasjonen også ulik.  Vi vet at fysisk aktivitet både
forebygger og faktisk kan helbrede psykisk sykdom. Derfor vil vi legge til rette for at
alle kan bli med. Det skal være gøy og sosialt og utfordringene tilpasset til forskjellige
nivåer. Vi har lyst å søke midler til overnatting på hytter i Nordmarka. Leie inn en
trenings instruktør  som kan være en motivasjon til å fortsette med fysisk aktivitet i
hverdagen.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn 30 år til 65 år , begge kjønn


Antall deltakere. 15


Geografisk område bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Mental Helse Nordre Aker mottar ingen økonomisk kompensasjon for arbeidet vi gjør.
Vi stiller opp som turledere og koordinatorer for prosjektet. For å kunne gjennomføre
ovennevnte prosjekt er vi derfor avhengig av økonomisk støtte.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett.wps


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


INGRID SALMI


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 20000


Navn på tiltaket HVORDAN LEVE ET BRA LIV MED PSYKOLOGISKE UTFORDRINGER


Beskrivelse av tiltaket Vi i  Mental  Helse Nordre Aker har ideer om  dette.  I den forbindelse søker vi bydelen


om frivillighetsmidler som skal komme beboerne i bydel Nordre Aker til gode.


Vi holder til påkafe 21 Aktivitetshus i Midtoddveien 14.


Våre ideer er som følgende:


Opplæring og opplysning innefor psykiske helse. Da kunne vi tenke oss å holde


temakvelder med en foredragsholder som er kompetent på området. Disse vil da finne


sted på kafe 21. Vi er spesielt opptatt av utvikling av brukerkompetanse.


Fysisk aktivitet. Erfaringsmessig er brukerne på forskjellige nivåer innen for fysisk


konstitusjon. Derfor er ofte motivasjonen også ulik. Vi vet at fysisk aktivitet både


forebygger og faktisk kan helbrede psykisk sykdom. Derfor vil vi legge til rette for at


alle kan bli med. Det skal være gøy og sosialt og utfordringene tilpasset til forskjellige


nivåer. Vi har lyst å søke midler til overnatting på hytter i Nordmarka. Leie inn en


trenings instruktør som kan være en motivasjon til å fortsette med fysisk aktivitet i


hverdagen.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn 30år til 65 år , begge kjønn


Antall deltakere. 15


Geografisk område bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den Mental Helse Nordre Aker mottar ingen økonomisk kompensasjon for arbeidet vi gjør.


frivillige innsatsen i Vi stiller opp som turledere og koordinatorer for prosjektet. For å kunne gjennomføre


tiltaket ovennevnte prosjekt er vi derfor avhengig av økonomisk støtte.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsj ett.Wps


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten INGRID SALMI


SOl’I1
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Budsjett for frivillighetsmidler 2015 
 
 
 
HVORDAN LEVE ET BRA LIV MED 
PSYKOLOGISKE UTFORDRINGER 


Kostnader  


Tur til Kobberhaugshytten  
Overnatting + bespisning for 10 
personer 
http://kobberhaughytta.turistforeningen.no/ind
ex.php?fo_id=9329 


10.000 kr 


Opplæring og opplysning innefor  
psykiske helse 
Temakvelder med en 
foredragsholder 
 
Lettere servering inkludert 
Treningsinstruktør  
 
 


5000 kr 
 
 
 
 
 
5000 kr 


 = 20.000 kr  


 







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-FAZZ Side 1 av 3


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FAZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 14:28


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Ullevål Idrettslag


Organisasjonsnummer 975616592


Kontonummer 70560501925


Kontoinnehaver Ingeborg M. Røland Hansen


Internettside www.uil.no


Postadresse Postboks 3901 U.H.


Postnummer 0805


Poststed Oslo


Kontaktperson Rune Indrevoll


Mobilnummer 92897135


E-post (kvittering
sendes hit)


rune_indrevoll@hotmail.com


Gjenta e-post rune_indrevoll@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FAZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015 14:28


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Ullevål Idrettslag


navn


Organisasjonsnummer 975616592


Kontonummer 70560501925


Kontoinnehaver lngeborg M. Røland Hansen


lntemettside WWW.uil.no


Postadresse Postboks 3901 U.H.


Postnummer 0805


Poststed Oslo


Kontaktperson Rune lndrevoll


Mobilnummer 92897135


E-post (kvittering rune_indrevoll@hotmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post rune_indrevoll@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 100000


Navn på tiltaket Bandy som breddeidrett i bydelen


Beskrivelse av tiltaket Ullevål Bandy har en lang og stolt historie i en liten idrett. Etter etablering av egen
kunstisbane i 2010 har muligheten til å tilby barneidrett økt betydelig, men rekruttering
krever dedikert fokus og kontinuitet. I dag har klubben lag i de fleste aldersbestemte
klasser, men potensialet er betydelig større. For å gi et tilbud til flere vil klubben starte
et dedikert prosjekt over to år for å strukturere barnearbeidet i en rekke dimensjoner,
eks. innen trenerutvikling, sosiale programmer, fokus på jenter i alderen 11-16 år,
fremmedspråklige etc. Bandy er en vinteridrett som foregår utendørs, i all slags vær, og
er en lagsport som skaper gode sosiale strukturer og samhold i nærmiljøet. Prosjektet
vil fokusere på å utvikle gode ledere, sunne holdninger, inkluderende miljø både sosialt,
kulturelt og sportslig, samt være et samlingspunkt i nærmiljøet. I aldersgruppen 11-16
faller mange barn ut av organiserte aktiviteter, og prosjektet har som ambisjon å få flere
barn i sunn aktivitet hele året. 


Hensikt med å ha en slik satsing: 


En inviterende, strukturert og god rekrutteringsprosess er nøkkelen til å få
flere til å begynne med bandy og få delta i denne spennende og morsomme
idretten. Rekrutteringen må rette seg både mot foreldre og barn. Ullevåls største
mulighet fremover ligger i økt rekruttering og dermed sikre robuste lag på alle
alderstrinn. 


Aktivt opplysningsarbeid i nærmiljøet, spesielt mot barn med fremmedkulturell
bakgrunn som ikke er vant med vinteridrett 
Sikre tilgang til utstyr / bruktbørs og andre tiltak for at bandy kan være et
lavterskeltilbud 


Gjennom ekstra midler øke banekapasitet ved leie av nye arealer, styrke kapasitet på
nødvendig utstyr, samt informasjonsarbeid og engasjere flere trenere.


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn 10 - 16 Jenter og gutter


Antall deltakere. 200


Geografisk område Nordre Aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Budsjettet er basert på følgende frivillige innsats: 
Prosjektledelse (100timer) 
Trenerhåndbok (200t) 
Rekruttering (50t) 
Informasjonsarbeid (40t) 
Spillerutvikling/trenerkompetanse (500t) 
Koordinering (50t) 
Sosiale aktiviter (240t)


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 100000


Navn på tiltaket Bandy som breddeidrett i bydelen


Beskrivelse av tiltaket Ullevål Bandy har en lang og stolt historie i en liten idrett. Etter etablering av egen


kunstisbane i 2010 har muligheten til å tilby barneidrett økt betydelig, men rekruttering


krever dedikert fokus og kontinuitet. l dag har klubben lag i de fleste aldersbestemte


klasser, men potensialet er betydelig større. For å gi et tilbud til flere vil klubben starte


et dedikert prosjekt over to år for å strukturere barnearbeidet i en rekke dimensjoner,


eks. innen trenerutvikling, sosiale programmer, fokus påjenter i alderen l l-16 år,


fremmedspråklige etc. Bandy er en Vinteridrett som foregår utendørs, i all slags vær, og


er en lagsport som skaper gode sosiale strukturer og samhold i nærmiljøet. Prosjektet


vil fokusere på å utvikle gode ledere, sunne holdninger, inkluderende miljø både sosialt,


kulturelt og sportslig, samt være et samlingspunkt i nærmiljøet. l aldersgruppen ll-16


faller mange barn ut av organiserte aktiviteter, og prosjektet har som ambisjon å få flere


barn i sunn aktivitet hele året.


Hensikt med å ha en slik satsing:


En inviterende, strukturert og god rekrutteringsprosess er nøkkelen til å få


flere til å begynne med bandy og få delta i denne spennende og morsomme


idretten. Rekrutteringen må rette seg både mot foreldre og barn. Ullevåls største


mulighet fremover ligger i økt rekruttering og denned sikre robuste lag på alle


alderstrinn.


Aktivt opplysningsarbeid i nærmiljøet, spesielt mot barn med fremmedkulturell


bakgrunn som ikke er vant med Vinteridrett


Sikre tilgang til utstyr / bruktbørs og andre tiltak for at bandy kan være et


lavterskeltilbud


Gjennom ekstra midler øke banekapasitet ved leie av nye arealer, styrke kapasitet på


nødvendig utstyr, samt informasjonsarbeid og engasjere flere trenere.


Type tiltak: ldrett og friluftsliv


Alder/kjønn 10-  16 Jenter og gutter


Antall deltakere. 200


Geografisk område Nordre Aker


Beskrivelse av den Budsjettet er basert på følgende frivillige innsats:


frivillige innsatsen i Prosjektledelse (l00timer)


tiltaket Trenerhåndbok (200t)
Rekruttering (50t)


lnfonnasjonsarbeid (40t)


Spillerutvikling/ trenerkompetanse (500t)


Koordinering (50t)


Sosiale aktiviter (240t)


Er det søkt om støtte  J a


for tiltaket andre


steder?
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen, men har fått avslag.


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


RUNE INDREVOLL


Hvis ja, hvor er det søkt Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen, men har fått avslag.


støtte  tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsj ett.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten RUNE INDREVOLL


SOII1


å* Bydel Nordre Aker Postadr:


Postboks 4433


Nydalen


0403  Oslo


Telefonnummer


Telefaksnummer


E-post:


BNA30  1 -FAZZ


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no
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Budsjett "Bandy som breddeidrett i bydelen"


Inntekter 2015 2016 Sum


Eventuell ekstern støtte


Støtte fra Klubbens egne midler 30000 30000 60000


Andre inntekter, eksterne dugnader 50000 50000 100000


Sum inntekter 80000 80000 160000


0


Utgifter 0


Baneleie tilleggsarealer 35000 35000 70000


Ikke-personlig utstyr 15000 10000 25000


Treningsutstyr på is 25000 0 25000


Kompensasjon treningsavgift* 40000 50000 90000


Trenergodtgjørelse 21000 21000 42000


Støtte sosiale tiltak, eks. julefest 4000 4000 8000


Web og informasjon, trykking 3000 3000 6000


Sum utgifter 143000 123000 266000


Driftsresultat ekskl. ekstern støtte -63000 -43000 -106000


* Basert på søknad fra familer med lav inntekt


Budsjett "Bandy som breddeidrett  i  bydelen


Inntekter


Eventuell ekstern støtte


Støtte fra Klubbens egne midler


Andre inntekter, eksterne dugnader


Sum inntekter


Utgifter


Baneleie tilleggsarealer


Ikke-personlig utstyr


Treningsutstyr på is


Kompensasjon treningsavgift*


Trenergodtgjørelse


Støtte sosiale tiltak, eks. julefest


Web og informasjon, trykking


Sum utgifter


Driftsresultat ekskl. ekstern støtte


* Basert på søknad fra familer med lav inntekt


2015


30000


50000


80000


35000


15000


25000


40000


21000


4000


3000


143000


-63000


2016 Sunw


30000 60000


50000 100000


80000 160000


0


0


35000 70000


10000 25000


0 25000


50000 90000


21000 42000


4000 8000


3000 6000


123000 266000


-43000 -106000







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FBZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 16:00


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Oslo Idrettslag Svømming


Organisasjonsnummer 983 255 388


Kontonummer 8200.01.45757


Kontoinnehaver Oslo Idrettslag Svømming


Internettside www.oi-svomming.no


Postadresse Pb. 2707 St.hanshaugen


Postnummer 0131


Poststed OSLO


Kontaktperson Joseph Gillen


Mobilnummer 93608651


E-post (kvittering
sendes hit)


joseph@oi-svomming.no


Gjenta e-post joseph@oi-svomming.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FBZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015 16:00


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Oslo Idrettslag Svømming


navn


Organisasjonsnummer 983 255 388


Kontonummer 8200.01.45757


Kontoinnehaver Oslo Idrettslag Svømming


lntemettside WWW.oi-svomming.no


Postadresse Pb. 2707 St.hanshaugen


Postnummer 0131


Poststed OSLO


Kontaktperson Joseph Gillen


Mobilnummer 93608651


E-post (kvittering joseph@oi-svomming.no


sendes hit)


Gjenta e-post joseph@oi-svomming.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 19722


Navn på tiltaket Åpent dag - Svømming


Beskrivelse av tiltaket Vi ønsker å invitere naboene til Sogn bad til to åpne dager på Sogn bad, hvor man
kan teste de ulike aktivitetene Oslo Idrettslag Svømming tilbyr - den ene dagen vil
det være åpent for alle funksjonsfriske som funksjonshemmede og uavhengig alder.
Dag to vil kun være for funksjonshemmede. I løpet av dagen vil man få mulighet
til å bli bedre kjent med tilbudet som er i Oslo idrettslag svømming, dette er alt fra
Svømmeopplæring, livredning, Vanngym, konkurransesvømming og vannpolo. 


Tilbudet vil være gratis for de som kommer og vare i ca. 2 timer.


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn 5-40 / menn og kvinner


Antall deltakere. 200


Geografisk område Sogn bad, Ullevål


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


For å kunne gjennomføre et slikt arrangement er vi avhengig av foreldre i klubben som
vil bistå med organiseringen av tilbudene samt drift av kaffe samt levering til kaffen.
Selve gjennomføringen av aktivitetne vil bli gjort av erfarende trenere og instruktører.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett åpen dag.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


KJELL YUSUPHA GILLEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 19722


Navn på tiltaket Åpent dag -  Svømming


Beskrivelse av tiltaket Vi ønsker å invitere naboene  til  Sogn bad til  to  åpne dager påSogn bad, hvor man


kan teste de  ulike  aktivitetene Oslo Idrettslag Svømming tilbyr  -  den ene dagen vil


det være åpent for alle funksj onsfriske som funksjonshemmede og uavhengig alder.


Dag to vil kun være for funksjonshemmede. l løpet av dagen vil man få mulighet


til å bli bedre kjent med tilbudet som er  i  Oslo idrettslag svømming, dette er alt fra


Svømmeopplæring, livredning, Vanngym, konkurransesvømming og Vannpolo.


Tilbudet vil være gratis for de som kommer og vare  i  ca.  2  timer.


Type tiltak: ldrett og friluftsliv


Alder/kjønn 5-40 / menn og kvinner


Antall deltakere. 200


Geografisk område Sogn bad, Ullevål


Beskrivelse av den For å kunne gjennomføre  et  slikt arrangement er vi avhengig av foreldre  i  klubben som


frivillige innsatsen  i vil bistå med organiseringen av tilbudene samt drift av kaffe samt levering til kaffen.


tiltaket Selve gjennomføringen av aktivitetne vil bli gjort av erfarende trenere og instruktører.


Er det søkt om støtte  Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til  søknaden


Budsjett for  tiltaket  det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett åpen dag.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten KJELL YUSUPHA GILLEN


SOl’I1
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Budsjett, åpen dag 2015


Inntekter


Frivilighetsmidler 19 722,00  


sum 19 722,00  


Utgifter


leie av basseng 5 472,00     


Lønn trenere/instruktører 14 250,00  inkl. soss.avgifter


sum 19 722,00  


Budsjett, åpen dag 2015


Inntekter


Frivilighetsmidler


sum


Utgifter


Ieie av basseng


Lønn trenere/instruktører


sum


19 722,00


19 722,00


5 472,00


14 250,00 inkl. soss.avgifter


19 722,00







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-DLZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DLZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 16:31


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


ullevål idrettslag


Organisasjonsnummer 975616592


Kontonummer 70826375653


Kontoinnehaver ullevål IL v/bjørn jensen


Internettside www.uil.no


Postadresse Kaj Munks vei 7


Postnummer 0855


Poststed oslo


Kontaktperson bjørn jensen


Mobilnummer 99211518


E-post (kvittering
sendes hit)


bjorn.jensen10@getmail.no


Gjenta e-post bjorn.jensen10@getmail.no


Svarkvittering


Bekreftelse Skjemakode:


BNA301


Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


Referansenummer:


BNA301-DLZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015 16:31


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens


navn


Organisasjonsnummer


Kontonummer


Kontoinnehaver


lntemettside


Postadresse


Postnummer


Poststed


Kontaktperson


Mobilnummer


E-post (kvittering


sendes hit)


Gjenta e-post


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


ullevål idrettslag


975616592


70826375653


ullevål IL v/bjørn jensen


WWW.uil.no


Kaj Munks vei 7


0855


oslo


bjøm jensen


99211518


bj orn.j ensen10@getmail.no


bj orn.j ensen10@getmail.no


Bydel NO 1‘d1‘e Aker Po stadr: Telefonnummer
Po stboks 4433 Telefaksnummer


._'§'== Nydalen E-post:


‘I III 0403  Oslo


BNA3 01-DLZZ


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 40000


Navn på tiltaket investeriner Bergbanen/klubbhus


Beskrivelse av tiltaket innlegging av bredbånd til klubbhuset samt sekretariater på Bergbanen for å tilfredstille
rapporteringskrav til Bandyforbundet. 
fornye innbytterbokser Bergbanen opprinnelige ødelagt i storm 2014


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn 5 -70 år


Antall deltakere. 200


Geografisk område bydel nordre aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Ullevål IL dekker halvparten av anskaffelsesutgifter med egne midler


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


frivillighetsmidler 2015 -budsjett.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


BJØRN OTTO JENSEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 40000


Navn på tiltaket investeriner Bergbanen/klubbhus


Beskrivelse av tiltaket innlegging av  bredbånd til klubbhuset  samt  sekretariater påBergbanen for å tilfredstille


rapporteringskrav til Bandyforbundet.


fornye innbytterbokser Bergbanen opprinnelige ødelagt i storm 2014


Type tiltak: ldrett og friluftsliv


Alder/kjønn 5 -70 år


Antall deltakere. 200


Geografisk område bydel nordre aker


Beskrivelse av den Ullevål IL dekker halvparten av anskaffelsesutgifter med egne midler


frivillige innsatsen i


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El frivillighetsmidler 2015 -budsjett.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten BJØRN OTTO JENSEN


SOIH
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   ULLEVÅL IL - KLUBBHUSET 


 


 


Budsjett - frivillighetsmidler 2015  


 


Anskaffelse / tilknytning bredbånd til Klubbhuset - kr 30.000 


Bygging av nye innbytterbokser til Bergbanen         ”   50.000 


Totale investeringer                kr  80.000 


Egenandel (50%)                ”    40.000 


søknadssum                kr   40.000 


 


14.1.2015 


 


ULLEVÃL IL - KLUBBHUSET


Budsjett -frivillighetsmidler 2015


Anskaffelse /tilknytning bredbånd til Klubbhuset - kr 30.000


Bygging av nye innbytterbokser til Bergbanen " 50.000


Totale investeringer kr 80.000


Egenandel (50%) " 40.000


søknadssum kr 40.000


14.1.2015







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-FCZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FCZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 17:05


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Civitan Club Grefsen Kjelsås


Organisasjonsnummer 993969524


Kontonummer 05302112837


Kontoinnehaver Civitan Club Grefsen Kjelsås


Internettside Civitan


Postadresse Midtoddvn.42


Postnummer 0494


Poststed oslo


Kontaktperson Torild Jensen


Fasttelefon 22158168


Mobilnummer 95181817


E-post (kvittering
sendes hit)


torild27@online.no


Gjenta e-post torild27@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FCZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015 17:05


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Civitan Club Grefsen Kjelsås


navn


Organisasjonsnummer 993969524


Kontonummer 053021 12837


Kontoinnehaver Civitan Club Grefsen Kjelsås


lntemettside Civitan


Postadresse Midtoddvn.42


Postnummer 0494


Poststed oslo


Kontaktperson Torild Jensen


F asttelefon 22158168


Mobilnummer 95181817


E-post (kvittering torild27@online.no


sendes hit)


Gjenta e-post torild27@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 20000


Navn på tiltaket Frysja Dans


Beskrivelse av tiltaket Sommeravsluttning med gratis grillmat og drikke, Juleavsluttning med juletallerken og
drikke. Discodans hver torsdag på Frysja 33. Der kommer det mellom 60-70 brukere
med støttekontakter, vi har også en DJ som spiller hver gang.


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn Ingen alderbegrensing og for begge kjønn.


Antall deltakere. 65


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Disco dans for psykisk utviklingshemmede hver torsdag. Vi har også sommeravslutning
og juleavslutning,med medaljer til alle og gratis mat og drikke. Vi er 3 Civitanere hver
torsdag og 5 stk på sommer og juleavslutning.Dette er en viktig møteplass for denne
gruppen barn og ungdom med funksjonshemninger,


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett frivillighets midler 2015.doc


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


TORILD JENSEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 20000


Navn på tiltaket Frysja Dans


Beskrivelse av tiltaket Sommeravsluttning med gratis grillmat og drikke, Juleavsluttning med juletallerken og


drikke. Discodans hver torsdag påFrysja 33. Der kommer det mellom 60-70brukere


med støttekontakter, vi har også en DJ som spiller hver gang.


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn lngen alderbegrensing og for begge kjønn.


Antall deltakere. 65


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den Disco dans for psykisk utviklingshemmede hver torsdag. Vi har også sommeravslutning


frivillige innsatsen i og juleavslutning,med medaljer til alle og gratis mat og drikke. Vi er 3 Civitanere hver


tiltaket torsdag og 5 stk på sommer og juleavslutning.Dette er en viktig møteplass for denne


gruppen barn og ungdom med funksjonshemminger,


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett frivillighets midler 2015 .d0c


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten TORILD JENSEN


SOIH
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Civitan
For  en bedre samfunnsånd 


Bydel Nordre Aker


Postboks 4433 Nydalen


0403 Oslo


Budsjett for Frysja  33  Diskotek


Honorar DJ 2 kvelder kr. 6000,00
Leie av Frysja 33 2 kvelder kr. 3500,00
Gratis servering grillmat og drikke kr. 3900,00


Gratis julemat og drikke kr. l3450,00


Kr. 26850,00


Inngangspenger sommer kr. l600,00
Inngangspenger juleavslutning kr. l600,00


Kr. 3200,00


Utgifter kr, 26850,00


Inntekter kr, 3200,00


Kr. 23650,00


Leder Kasserer


Torild Jensen Roy Jensen


Civitan Club
Navn, adresse, telefonnr, mailadresse.







Civitan
For  en bedre samfunnsånd 


Civitan Club
Navn, adresse, telefonnr, mailadresse.







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-DMZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DMZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 21:36


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Nordre Aker Røde Kors


Organisasjonsnummer 993509272


Kontonummer 60300544587


Kontoinnehaver Nordre Aker Røde Kors


Postadresse Postboks 97 Kjelsås


Postnummer 0411


Poststed Oslo


Kontaktperson RAGNAR RYENBAKKEN


Mobilnummer 41253739


E-post (kvittering
sendes hit)


raryenbakken@yahoo.no


Gjenta e-post raryenbakken@yahoo.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DMZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015 21 :36


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Nordre Aker Røde Kors


navn


Organisasjonsnummer 993509272


Kontonummer 603 005445 87


Kontoinnehaver Nordre Aker Røde Kors


Postadresse Postboks 97 Kjelsås


Postnummer 041 1


Poststed Oslo


Kontaktperson RAGNAR RYENBAKKEN


Mobilnummer 41253739


E-post (kvittering raryenbakken@yahoo.no


sendes hit)


Gjenta e-post raryenbakken@yahoo.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 20000


Navn på tiltaket Sosiale tiltak/fester for beboere på sykehjem og omsorgsbolig.


Beskrivelse av tiltaket Fester med bevertning og underholdning for beboere på Grefsenhjemmet, Lillohjemmet,
Tåsenhjemmet og Myrer Omsorg +.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn Vesentlig eldre personer, begge kjønn.


Antall deltakere. 200


Geografisk område Bydel Nordre Aker.


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Forberedelser (inngå avtaler, invitasjoner, registreringer, bestillinger). 
Gjennomføring (10 personer per gang).


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


noafrivsok15b.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


RAGNAR RYENBAKKEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 20000


Navn på tiltaket Sosiale tiltak/fester for beboere på sykehjem og omsorgsbolig.


Beskrivelse av tiltaket Fester med bevertning og underholdning for beboere påGrefsenhjemmet, Lillohjemmet,


Tåsenhjemmet og Myrer Omsorg +.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn Vesentlig eldre personer, begge kjønn.


Antall deltakere. 200


Geografisk område Bydel Nordre Aker.


Beskrivelse av den Forberedelser (inngå avtaler, invitasjoner, registreringer, bestillinger).


frivillige innsatsen i Gjennomføring (10 personer per gang).


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El noafrivsok15b.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten RAGNAR RYENBAKKEN


SOIH
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Nordre Aker Røde Kors Vedlegg til søknad om frivillighetsmidler for 
tiltaket «Sosiale tiltak/fester for beboere på 
sykehjem og omsorgsbolig».   


  
 
Spesifisert budsjett 


 
 INNTEKTER:  


Tilskudd fra medlemskontingent  Kr 32.000 
 
UTGIFTER: 
Bevertning     Kr 49.000 


 Underholdning    Kr   3.000 
                                                                                                                       
 Sum                       Kr 52.000 


Nordre Aker Røde Kors Vedlegg til søknad om frivillighetsmidler for


tiltaket «Sosiale tiltak/fester for beboere på


sykehjem og omsorgsbolig».


Spesifisert budsjett


INNTEKTER:


Tilskudd fra medlemskontingent Kr 32.000


UTGIFTER:


Bevertning Kr 49.000


Underholdning Kr 3.000


Sum Kr 52.000







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-DNZZ Side 1 av 3


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DNZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 22:44


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Disen Strings


Organisasjonsnummer 986.963.731


Kontonummer 1503.16.40382


Kontoinnehaver Disen Strings


Internettside www.disenstrings.no/


Postadresse c/o Kathrine Stene-Johansen, Trollfaret 2


Postnummer 0490


Poststed Oslo


Kontaktperson Kathrine Stene-Johansen


Mobilnummer 99037399


E-post (kvittering
sendes hit)


kathsj@gmail.com


Gjenta e-post kathsj@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DNZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015  22:44


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Disen Strings


navn


Organisasjonsnummer 986963731


Kontonummer 1503.16.40382


Kontoinnehaver Disen Strings


lntemettside Wwwdisenstringsno/


Postadresse c/o Kathrine Stene-Johansen, Trol1faret2


Postnummer 0490


Poststed Oslo


Kontaktperson Kathrine Stene-J ohansen


Mobilnummer 99037399


E-post (kvittering kathsj@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post kathsj@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 26388


Navn på tiltaket Støtte til seminarer og konserter (aktiviteter som er utenom vanlig undervisning).


Beskrivelse av tiltaket Det søkes støtte til å gjennomføre konserter og seminarer i tillegg til vanlig undervining
til enkeltelever og orkesterøvelser for 2015. Semesteravgiften utgjør 2450 kr per
semester og dekker hovedsaklig instruktørutfgifter. Vi ser at semesteravgiften er høy
for enkelte elever og forsøker å holde den på et minimum slik at flest mulig barn har
annledning til å benytte seg av tilbudet uavhengig av foreldrenes inntekt. Imdielertid
har prisene for undervining og dirigereing godt opp og annen støtte har gått ned,
slik at det er lite rom for å arranegre seminarer og konserter innenfor inntektene fra
semesteravgiften. Konserter og seminarer er en viktig del av spilleutvikling, glede
og motivasjonen hos elevene. Ettersom utgifter til seminarer og konserter i liten grad
dekkes av semesteravgiften må dekkes inn gjennom frivilighetsmidler og kafe/lodd
salg i forbindelse med konserter, samt egen andel på turer. Vi legger opp til 1 tur per
år, samt 2 seminaret og 3 konserter per semester, men gjennomføringen er avhengig
av frivillighetsmidler.  Disen Strings er et viktig kultutelt tilbud til barn i bydelen
og kvaliteten er høy da vi leier inn meget dyktige instruktører fra Oslo musikk og
kulturskole. I høst har vi hatt 10 barn på venteliste som vi nå tilbyr undervsning, dette
vil også kreve flere instruktør ressusrser på seminarer og konserter. Bydelen har støttet
Disen Strings gjennom midler over en årekke og dette er vi takknemlige for, men ser at
støttene reduseres og vi må bruke mer tid på å søke frivilighetsmidler og må i enkelte
anledninger avlyse eller ikke delta på arrangemeneter av budsjettmessige årsaker.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Jenter og gutter primært i alderen 6-10 år.


Antall deltakere. 24


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Disen Strings er et rent foreldredrevet orkester. Det er et foreldredrevet driftsstyre som
står for den daglige driften. Styret fordeler oppgaver til andre foreldre under konkrete
arrangementer som seminarer, konserter, turer. Orkesteret har mange aktiviteter
som planlegges for 2015. Vi skal blant annet delta i borgertoget på 17 mai, ha to
Kammeraftner, 4-5 seminarer, konsert i Konserthuset, julekonsert i Grefsen Kirke m.m.
Alle disse aktivitetene trenger foreldres frivillige deltagelse.Orkesteret har primært
elever fra 2-4 klasse med har også flere elever fra 1 klasse. Dette aldersspennet trenger
ekstra foreldreinnsats på alle arrangementer og turer.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Søknad for seminaret på Saltø er sendt Frifond kompetanse og aktivitet 2015. I tillegg
vil det bli sendt søknad til konsertstøtte fra Oslo musikkråd.


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 26388


Navn påtiltaket Støtte  til seminarer og konserter (aktiviteter som er utenom vanlig undervisning).


Beskrivelse av tiltaket Det søkes støtte til å gjennomføre konserter og seminarer i tillegg til vanlig undervining


til enkeltelever og orkesterøvelser for 2015. Semesteravgiften utgjør 2450 kr per


semester og dekker hovedsaklig instruktørutfgifter. Vi ser at semesteravgiften er høy


for enkelte elever og forsøker å holde den pået minimum slik at flest mulig barn har


annledning til å benytte seg av tilbudet uavhengig av foreldrenes inntekt. lmdielertid


har prisene for undervining og dirigereing godt opp og annen støtte har gått ned,


slik at det er lite rom for å arranegre seminarer og konserter innenfor inntektene fra


semesteravgiften. Konserter og seminarer er en viktig del av spilleutvikling, glede


og motivasjonen hos elevene. Ettersom utgifter til seminarer og konserter i liten grad


dekkes av semesteravgiften må dekkes inn gjennom frivilighetsmidler og kafe/ lodd


salg i forbindelse med konserter, samt egen andel på turer. Vi legger opp til 1 tur per


år, samt 2 seminaret og 3 konserter per semester, men gjennomføringen er avhengig


av frivillighetsmidler. Disen Strings er et viktig kultutelt tilbud til barn i bydelen


og kvaliteten er høy da vi leier inn meget dyktige instruktører fra Oslo musikk og


kulturskole. l høst har vi hatt 10 barn på venteliste som vi nå tilbyr undervsning, dette


vil også kreve flere instruktør ressusrser på seminarer og konserter. Bydelen har støttet


Disen Strings gjennom midler over en årekke og dette er vi takknemlige for, men ser at


støttene reduseres og vi må bruke mer tid på å søke frivilighetsmidler og må i enkelte


anledninger avlyse eller ikke delta på arrangemeneter av budsjettmessige årsaker.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Jenter og gutter primært i alderen 6-10 år.


Antall deltakere. 24


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den Disen Strings er et rent foreldredrevet orkester. Det er et foreldredrevet driftsstyre som


frivillige innsatsen i står for den daglige driften. Styret fordeler oppgaver til andre foreldre under konkrete


tiltaket arrangementer som seminarer, konserter, turer. Orkesteret har mange aktiviteter


som planlegges for 2015. Vi skal blant annet delta i borgertoget på 17 mai, ha to


Kammeraftner, 4-5 seminarer, konsert i Konserthuset, julekonsert i Grefsen Kirke m.m.


Alle disse aktivitetene trenger foreldres frivillige deltagelse.Orkesteret har primært


elever fra 2-4 klasse med har også flere elever fra 1 klasse. Dette aldersspennet trenger


ekstra foreldreinnsats på alle arrangementer og turer.


Er det søkt om støtte  J a


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Søknad for seminaret på Saltø er sendt Frifond kompetanse og aktivitet 2015. l tillegg


støtte tidligere? vil det bli sendt søknad til konsertstøtte fra Oslo musikkråd.
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Frivillighetsmidler 2015 Oslo Kommune bydelen budsjett DS.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


ANITA REIME


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Frivillighetsmidler 2015 Oslo Kommune bydelen budsjett DS.x1sx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten ANITA REIME


som


BNA3  0  1 -DNZZ


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no


‘I III 0403  Oslo
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Budsjett aktiviteter for 2015 Disen Strings & Disen Strykeorkester


Antall pris Totalt 50% andel Disen Strings


Vinterseminar lørdag 7 februar, Disen skole


3 dirigenter fra kl 10-15:50 450               17               7 425                          3 713                              33 4 voksne pr dag inkl oppmøte / rydding - 5 timer pr dag


Seminar 10-12 april til Saltø


Innkvartering og leie av øvingslokaler 60p 30 000                        15 000                            90 4 voksne med hovedansvar. Regner med at andre foreldre i tillegg stiller opp (10 timer pr dag), samt planlegging i forkant


Direksjon 3 personer 2 dager (450 kroner per time for dirigering, øvrige timer 280 kr for annet arbeid) 


8200 per person 3                   8 200          24 600                        12 300                            


Program, noter etc 900                             450                                 


Lunsj (100 kr) & frokost (50 kr) 2 dager og middag lørdag (200 kr) inklusiv frukt i pause 60 personer, 60                 400             24 000                        12 000                            


Middag fredag 150 per person - 60 personer 60                 150             9 000                          4 500                              


Transport, privatbil 75 kr per person 60                 75               4 500                          2 250                              


Generalprøve 16 mai, 1 dirigent 450               2                  900                             450                                 4 Må gå en voksen på hvert "hjørne" av toget


Dirigent på 17 mai konsert fra kl 14:30 til 16:30 (2 timer) 450               3                  1 350                          675                                 7 Må gå en voksen på hvert "hjørne" av toget + rigging til / fra konsert


Kammeraften 8 juni


2 instruktør fra kl 15-20, 2 instruktører fra kl 17-20 450               18               8 100                          4 050                              50 Her setter styret ned en arbeidsfordeling på alle forestatte ift, planlegging, gjennomføring, opprydning, kakebaking vakthold etc.


Pianist 4 500                          2 250                              


Annet 2 400                          1 200                              


Rekrutteringskonsert august / september, 1 dirigent 450               2                  900                             450                                 


Nordtangen 5-6 september


Innkvartering og leie av øvingslokaler 60p 6 000                          3 000                              70 4 voksne med hovedansvar. Regner med at andre foreldre i tillegg stiller opp (10 timer dag1, 5 timer dag 2, en del timer i planlegging, innkjøp m.m)


Direksjon 2 personer 1,5 dager (450 kroner per time for dirigering, øvrige timer 280 kr for annet 


arbeid) 6.150 per person 2                   6 150          12 300                        6 150                              


Program, noter etc 900                             450                                 


Lunsj (100 kr) & middag lørdag (150 kr) samt frokost (50 kr) inklusiv frukt i pause 60 personer (tot 300 


pr per) 60                 300             18 000                        9 000                              


Fellesseminar m Grefsen 7-8 november (Grefsen søker støtte selv for sine instruktører)


3 dirigenter (1 til DS 2 dager, 1 DSO 2 dager, 1 cellister 1 dag) 450               20               9 000                          4 500                              40 4 voksne pr dag inkl oppmøte / rydding - 5 timer pr dag


Kammeraften 1 desember


2 instruktør fra kl 15-20, 2 instruktører fra kl 17-20 450               18               8 100                          4 050                              50 Her setter styret ned en arbeidsfordeling på alle forestatte ift, planlegging, gjennomføring, opprydning, kakebaking vakthold etc.


Pianist 4 500                          2 250                              


Annet 2 400                          1 200                              


89 888                            344


Inntekter


Søknad Frifond kompetanse og aktiviteter 2015 & UNOF internasjonale støtte (ikke innvilget pr i dag) 84 000                        42 000                            


Egenandel Saltø 60 250             15 000                        7 500                              


Egenandel Nordtangen 60 100             6 000                          3 000                              


Inntekter salg Kammeraftner etc. 10 000                        5 000                              


Søknad Oslo Musikkråd Konsertstøtte (ikke innvilget pr i dag) 12 000                        6 000                              


Søknad til Frivillighetsmidler Nordre Aker 26 388                            


89 888                            


Budsjett aktiviteter for 2015 Disen Strings  &  Disen .nrykeorkest


Vinterseminar lørdag 7 februar, Disen skole


3 dirigenter fra kl  10-15:50


Seminar 10-12 april til Saltø


Innkvartering og leie av øvingslokaler  60p


Direksjon 3 personer  2  dager  (450  kroner per time for dirigering, øvrige timer 280 kr for annet arbeid)


8200  per person


Program, noter etc


Lunsj (100  kr) & frokost (50 kr)  2  dager og middag lørdag  (200  kr) inklusiv frukti pause 60 personer,


Middag fredag  150  per person - 60 personer


Transport, privatbil  75  kr per person


Generalprøve 16 mai, 1 dirigent


Dirigent pa  17  mai konsert fra kl 14:30til  16:30(2  timer)


Kammeraften B juni


2 instruktør fra kl  15-20, 2  instruktører fra kl  17-20


Pianist


Annet


Rekrutteringskonsert august / september, 1 dirigent


Nordtangen 5-6 september


Innkvartering og leie av øvingslokaler  60p


Direksjon  2  personer  1,5  dager  (450  kroner per time for dirigering, øvrige timer 280 kr for annet


arbeid)  6.150  per person


Program, noter etc


Lunsj (100  kr) & middag lørdag  (150  kr) samt frokost (50 kr) inklusiv frukti pause 60 personer (tot  300


Pl Dell


Fellesseminar m Grefsen  7-B  november (Grefsen søker støtte selv for sine instruktører)


3 dirigenter (1 til  DS 2  dager, 1 DSO  2  dager, 1 cellister 1 dag)


Kammeraften 1 desember


2  instruktør fra kl  15-20, 2  instruktører fra kl  17-20


Pianist


Annet


Inntekter


Søknad Frifond kompetanse og aktiviteter  2015  & UNOF internasjonale støtte (ikke innvilget pri dag)


Egenandel Saltø


Egenandel Nordtangen


Inntekter salg Kammeraftner etc.


Søknad Oslo Musikkrad Konsertstøtte (ikke innvilget pri dag)


Søknad til Frivillighetsmidler Nordre Aker


Antall


450


3


60


60


60


450


450


450


450


2


60


450


450


60


60


17


8200


400


150


75


2


3


18


2


6  150


20


18


100


Totalt  0%  andel Disen Strings


7  425


30 000


24  600


900


24  000


9 000


4 500


900


1 350


8 100


4500


2 400


900


6 000


12  300


900


18000


9 000


8 100


4500


2 400


84 000


15 000


6 000


10 000


12  000


3  713


15 000


12  300


450


12  000


4 500


2  250


450


675


4 050


2  250


1 200


450


3  000


6 150


450


9 000


4500


4 050


2  250


1 200


89 888


42 000


7 500


3  000


5 000


6 000


26 388


89 888


33 4 voksne pr dag inkl oppmøte / rydding - 5 timer pr dag


90 4 voksne med hovedansvar. Regner med at andre foreldre i tillegg stiller opp (10 timer pr dag), Samt planlegging i forkant


4 Ma ga en voksen pa hvert "hjørne" av toget


7 Ma ga en voksen pa hvert "hjørne" av toget  +  rigging til /fra konsert


50 Her setter styret ned en arbeidsfordeling pa alle forestatte ift, planlegging, gjennomføring, opprydning, kakebaking vakthold etc.


70 4 voksne med hovedansvar. Regner med at andre foreldre i tillegg stiller opp (10 timer dag1, 5 timer dag 2, en del timeri planlegging, innkjøp m.m)


40 4 voksne pr dag inkl oppmøte / rydding - 5 timer pr dag


50 Her setter styret ned en arbeidsfordeling pa alle forestatte ift, planlegging, gjennomføring, opprydning, kakebaking vakthold etc.


344







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FDZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 23:05


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Disen Strykeorkester


Organisasjonsnummer 987.378.883


Kontonummer 1503.16.40285


Kontoinnehaver Disen Strykeorkester


Postadresse c/o Nina Kolden, Iver olsens vei 13


Postnummer 0488


Poststed Oslo


Kontaktperson Nina Kolden


Mobilnummer 40853289


E-post (kvittering
sendes hit)


ninakolden@gmail.com


Gjenta e-post ninakolden@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FDZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015 23:05


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Disen Strykeorkester


navn


Organisasjonsnummer 987.378.883


Kontonummer 15 03. 16.40285


Kontoinnehaver Disen Strykeorkester


Postadresse c/o Nina Kolden, Iver olsens vei 13


Postnummer 0488


Poststed Oslo


Kontaktperson Nina Kolden


Mobilnummer 40853289


E-post (kvittering ninakolden@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post ninakolden@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 33000


Navn på tiltaket Reperasjoner av instrumenter samt innkjøp av instrumenter og tilbehør


Beskrivelse av tiltaket Mange av instrumentene vi har i dag ble anskaffet ved oppstart av orkesteret (2003)
og slitasjon er stor. Særlig på deler av utstyret som instrumentkasser, buer, strenger og
notestativ som fraktes med til tilstelninger rundt om i bydelen. Orkesteret har primært
elever fra 5-7 klasse med har også flere elever fra ungdomsskole og videregående.
Tilstrømningen av elever har vært jevn de siste årene og vi har ligget på mellom 20-25
medlemmer. Det er gøy med så mange medlemmer, men det gir oss også en utfordring å
kunne stille med riktig instrumentstørrelse, type instrument samt tilbehør til så mange.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Jenter og gutter primært i alderen 11-18 år.


Antall deltakere. 23


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Disen Strykeorkester er et rent foreldredrevet orkester. Det er et foreldredrevet
driftsstyre som står for den daglige driften. Styret fordeler oppgaver til andre foreldre
under konkrete arrangementer som seminarer, konserter, turer. Det er en i styret som er
ansvarlig for instrument beholdningen og tilbehørsbeholdningen. Orkesteret har mange
aktiviteter som planlegges for 2015. Vi skal blant annet delta i borgertoget på 17 mai,
ha to Kammeraftner, 4-5 seminarer, konsert i Konserthuset, julekonsert i Grefsen Kirke
m.m. Alle disse aktivitetene trenger foreldres frivillige deltagelse.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Frivillighetsmidler 2015 Oslo Kommune bydelen budsjett DSO.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


ANITA REIME


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 33000


Navn påtiltaket Reperasj oner  av  instrumenter samt innkjøp av instrumenter og tilbehør


Beskrivelse av tiltaket Mange av instrumentene vi har i dag ble anskaffet ved oppstart av orkesteret (2003)
og slitasjon er stor. Særlig på deler av utstyret som instrumentkasser, buer, strenger og


notestativ som fraktes med til tilstelninger rundt om i bydelen. Orkesteret har primært


elever fra 5-7 klasse med har også flere elever fra ungdomsskole og videregående.


Tilstrømningen  av  elever har vært jevn de siste årene og vi har ligget påmellom 20-25
medlemmer. Det er gøy med så mange medlemmer, men det gir oss også en utfordring å


kunne stille med riktig instrumentstørrelse, type instrument samt tilbehør til så mange.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Jenter og gutter primært i alderen 1 1-18 år.


Antall deltakere. 23


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse  av  den Disen Strykeorkester er et rent foreldredrevet orkester. Det er et foreldredrevet


frivillige innsatsen i driftsstyre som står for den daglige driften. Styret fordeler oppgaver til andre foreldre


tiltaket under konkrete arrangementer som seminarer, konserter, turer. Det er en i styret som er


ansvarlig for instrument beholdningen og tilbehørsbeholdningen. Orkesteret har mange


aktiviteter som planlegges for 2015. Vi skal blant annet delta i borgertoget på 17 mai,


ha to Kammeraftner, 4-5 seminarer, konsert i Konserthuset, julekonsert i Grefsen Kirke


m.m. Alle disse aktivitetene trenger foreldres frivillige deltagelse.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Frivillighetsmidler 2015 Oslo Kommune bydelen budsjett DSO.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift  av  den som søker.


lnnlogget hos lD-porten ANITA REIME


SOl’I1
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Budsjett Frivillighetsmidler  2015  Disen Strykeorkester


Budsjett: Antall pris totalt


Harde cellokasser 2 3 000 6 000


Fiolinkassere 2 1 000 2 000


Buer til fiolin / bratsj / cello 10 400 4 000


Harpikks 10 50 500


Strenger 1 000


Fioliner 3 3 000 9 000


Reparasjoner - anslag 8 000


Notestativ 10 250 2 500


33 000


Inntekter


Søknad til Frivillighetsmidler Nordre Aker 33 000


Dersom det legges ut søknadsmuligheter for instrumentfondet i 2015 vil vi her komme til å søk







J%#+)H&$%6&(%??%+&56&+F*2"$+H5(1?G%6%#&7)#&12+6#5H%267)2$%6&1&,.3=&E1(&E1&G%#&*)HH%&61(&K&+F*%&)H&+6F66%&61(&*)2*#%6%&12+6#5H%26%#LM%2&$%6&%#&1**%&+%2$6&122&2)%2&"2$#%&+F*2"$&<#&1&$"?L;e om støtte til konkrete instrumenter.Men det er ikke sendt inn noen andre søkn







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-FEZZ Side 1 av 3


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FEZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 23:57


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Maridalsspillet


Organisasjonsnummer 975504514


Kontonummer 05311458355


Kontoinnehaver Linn Christina Eidås


Internettside www.maridalsspillet.no


Postadresse Sons gate 13


Postnummer 0654


Poststed Oslo


Kontaktperson Linn Eidås


Mobilnummer 93057637


E-post (kvittering
sendes hit)


eidas@maridalsspillet.no


Gjenta e-post eidas@maridalsspillet.no


Svarkvittering


Bekreftelse 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301-FEZZ


Oslo kommune


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre  Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015 23:57


Retningslinjer  for  frivillighetsmidler i Bydel Nordre  Aker


Merk:  les retningslinjene nøye før du fyller  ut skjemaet


F  Jeg erklærer  at  jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Maridalsspillet


navn


Organisasjonsnummer 975504514


Kontonummer 0531 1458355


Kontoinnehaver Linn Christina Eidås


Internettside WWW.marida1sspillet.no


Postadresse Sons gate 13


Postnummer 0654


Poststed Oslo


Kontaktperson Linn Eidås


Mobilnummer 93057637


E-post (kvittering eidas@maridalsspillet.no


sendes hit)


Gjenta e-post eidas@maridalsspillet.no


Svarkvittering


Bekreftelse


å* Bydel Nordre Aker Po stadr: Telefonnummer


Postboks 4433 Telefaksnummer


Nydalen E-post:


0403 Oslo


BNA30l-FEZZ


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 50000


Navn på tiltaket Maridalsspillet 2015


Beskrivelse av tiltaket Maridalsspillet er hovedstadens eneste årlige friluftsspill, og spilles 11. – 15. August
ved ruinene av Margaretakirken i Maridalen. Grunnlaget for spillet er Carl Fredrik
Engelstads Trilogi “Tre Maridalsspill” med handling fra vikingtidens, middelalderens
og reformasjonens Maridal.  


I 2015 vil vi sette opp Kirkebyggeren, med ny regissør. Mads Henning Jørgensen er en
dyktig skuespiller og instruktør og er godt kjent med prosjektet.  


Et lokalt historisk spill er en unik, inkluderende opplevelse. Et av våre mål er å bidra til
å gi Oslo og Maridalens befolkning identitet og tilhørighet. Vi ønsker at alle involverte
skal føle stolthet ved å formidle hovedstadens historie ved hjelp av dramatikk! 


Takket være Bydel Nordre Aker og Sparebankstiftelsen fikk vi I 2014 anledning til å
investere i et nytt telt som rommer hele backstage. De involverte kan nå oppholde seg
under tak, en kjærkommen mulighet i den norske ustabile sommeren.  


Det sosiale er en viktig del av opplevelsen for alle involverte. Amatører og profesjonelle
møtes ikke bare på scenen, en essensiell del av hverdagen er møter i pausene, en arena
for diskusjon og læring på tvers av alder, kjønn og erfaring. Derfor prioriterer vi hvert år
å servere lunch/middag til alle frivillige i intensivperioden. Dette er kostnadskrevende,
men ekstremt betydningsfullt for engasjementet.  


Det er også behov for ytterligere oppgradering av fasilitetene, det være seg ordentlig
belysning og en utevask. Når så mange mennesker jobber tett sammen i en lang periode,
ser vi et økende behov for å prioritere hygiene.  


Vi ønsker å avholde et innledende og et avsluttende arrangement i forbindelse med
spillet. Sommermøtet på Sandermosen Stasjon i Maridalen er årets første møte, og et
viktig samlingspunkt. Avslutningsarrangementet vil i år holdes på Velhuset i Maridalen,
og vil være en arena hvor vi får muligheten til å takke de frivillige for engasjementet
med en hyggelig kveld. Gjensidig får de involverte anledning til å komme med
tilbakemeldinger og ønsker for neste års spill.  


Vi har en forståelse for at de fleste involverte er mennesker i arbeid, som er med på
grunn av opplevelsen og det sosiale, og bruker fritiden sin på dette. Det er viktig for
oss at de frivillige, som vi gjør dette for, og som vi er gjensidig avhengige av, møter et
profesjonelt apparat som tar de imot på en skikkelig måte, og det er dette vi søker støtte
til. 


NB:Postene det gjelder står under "andre kostnader" i budsjettet.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Alle aldre


Antall deltakere. 100


Geografisk område Oslo


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 50000


Navn på tiltaket Maridalsspillet 2015


Beskrivelse av tiltaket Maridalsspillet er hovedstadens eneste årlige friluftsspill, og spilles 11.  -  15. August


ved ruinene av Margaretakirken i Maridalen. Grunnlaget for spillet er Carl Fredrik


Engelstads Trilogi “Tre Maridalsspill” med handling fra vikingtidens, middelalderens


og reformasj onens Maridal.


l 2015 vil vi sette opp Kirkebyggeren, med ny regissør. Mads Henning Jørgensen er en


dyktig skuespiller og instruktør og er godt kjent med prosjektet.


Et lokalt historisk spill er en unik, inkluderende opplevelse. Et av våre mål er å bidra til


å gi Oslo og Maridalens befolkning identitet og tilhørighet. Vi ønsker at alle involverte


skal føle stolthet ved å formidle hovedstadens historie ved hjelp av dramatikk!


Takket være Bydel Nordre Aker og Sparebankstiftelsen fikk vi l 2014 anledning til å


investere i et nytt telt som rommer hele backstage. De involverte kan nå oppholde seg


under tak, en kjærkommen mulighet i den norske ustabile sommeren.


Det sosiale er en viktig del av opplevelsen for alle involverte. Amatører og profesjonelle


møtes ikke bare på scenen, en essensiell del av hverdagen er møter i pausene, en arena


for diskusjon og læring på tvers av alder, kjønn og erfaring. Derfor prioriterer vi hvert år


å servere lunch/middag til alle frivillige i intensivperioden. Dette er kostnadskrevende,


men ekstremt betydningsfullt for engasjementet.


Det er også behov for ytterligere oppgradering av fasilitetene, det være seg ordentlig


belysning og en utevask. Når så mange mennesker jobber tett sammen i en lang periode,


ser vi et økende behov for å prioritere hygiene.


Vi ønsker å avholde et innledende og et avsluttende arrangement i forbindelse med


spillet. Sommermøtet på Sandermosen Stasjon i Maridalen er årets første møte, og et


viktig samlingspunkt. Avslutningsarrangementet vil i år holdes på Velhuset i Maridalen,


og vil være en arena hvor vi får muligheten til å takke de frivillige for engasjementet


med en hyggelig kveld. Gjensidig får de involverte anledning til å komme med


tilbakemeldinger og ønsker for neste års spill.


Vi har en forståelse for at de fleste involverte er mennesker i arbeid, som er med på


grunn av opplevelsen og det sosiale, og bruker fritiden sin på dette. Det er viktig for


oss at de frivillige, som vi gjør dette for, og som vi er gjensidig avhengige av, møter et


profesjonelt apparat som tar de imot på en skikkelig måte, og det er dette vi søker støtte


til.


NB:Postene det gjelder står under "andre kostnader" i budsjettet.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Alle aldre


Antall deltakere. 100


Geografisk område Oslo
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Maridalsspillet er et samarbeidsprosjekt med både frivillige og profesjonelle på og
bak scenen.  Flere enn 100 frivillige i alle aldre bidrar hvert år til gjennomføringen av
Maridalsspillet – vi opplever hvert år en stor dugnadsånd i dalen.   


Vi er avhengig av frivillighet: De frivillige står for alt fra matlaging, servering,
sjauing, vakthold, billettsalg, transport, i tillegg til de 70 som er på scenen. Strikken
på frivillighet er tøyd, og for å bevare engasjementet må vi ta de imot på en skikkelig
måte.  


Anslått timeantall for den frivillige innsatsen vil være 12000 timer.  
Dette tilsvarer ca 100 timer per person og 120 personer.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Oslo kommune. Andre søknader skal sendes, vennligst se budsjett.


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett Maridalsspilet 2015.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


LINN CHRISTINA EIDÅS


Beskrivelse av den Maridalsspillet er et samarbeidsprosjekt med både frivillige og profesjonelle påog


frivillige innsatsen i bak scenen. Flere enn 100 frivillige i alle aldre bidrar hvert år til gjennomføringen av


tiltaket Maridalsspillet  -  vi opplever hvert år en stor dugnadsånd i dalen.


Vi er avhengig av frivillighet: De frivillige står for alt fra matlaging, servering,


sjauing, vakthold, billettsalg, transport, i tillegg til de 70 som er på scenen. Strikken


på frivillighet er tøyd, og for å bevare engasjementet må vi ta de imot på en skikkelig


måte.


Anslått timeantall for den frivillige innsatsen vil være  12000  timer.


Dette tilsvarer ca 100 timer per person og 120 personer.


Er det søkt om støtte Ja


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Oslo kommune. Andre søknader skal sendes, vennligst se budsjett.


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett Maridalsspilet 2015.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten LINN CHRISTINA EIDÅS


SOIH
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Budsjett Maridalsspillet 2015


Inntekter - tilskudd- prosjektstøtte
!"#$%&''()(*+,$-.%/$/0//.(
!"#$%&$''()*+%,)-#.%/01*#%2$313*%4-*3%$5%2$31'63-"',1#*3 788%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%
93,:,##,5;*<"',1#*3%/01*#%2$313*%4-*3 78%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
2$31'63-"',1#*3 =8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
/,##*<<,))<*-<*3 >?8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%
2$3"-%@*6<*3A1%B%CD*#E$)1%F%93,E$)1 =G7%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%
C<(1,*E$3H()1*<%B%&(3" =8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
9$)1%E$3%(<I:*)1*%-()"<)*3* G7%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
CD$)"$3',1#*3 G8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
!,/1#.(/"#$%&''()(*+,$-.%/$/0//.( =%8J8%888+88-3%%%%%%%%%%%%
KL4%B%3*E("M$)%2$3"-%4'6<I3<*6<*3E$3H()1% J8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%


2&3(/,/1#.("44/.%/.+ 5(676(666866%+((((((((((((


Drift- og produksjonskostnader
936-<%F%@36)"D$3<-$"<)61*3 7%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
N*,*%6:%#$-6#*3%<,#%-(3" J%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
N*,*%F%"<3I' 7%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
N*,*%6:%<3,H()*%$5%"O*)$536E,*#*'*)<*3 P8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
N*,*%6:%<$6#*<<*3%$5%O$)<6,)*3 G7%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
N*,*%6:%;*"<*3%F%-$"<0'*3 >8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
K6<*3,6#*3%<,#%3*-:,",<<*3+%-$"<0'*3%$5%CO*)$536E, G8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
Q*-:,",<<*3%$5%M*3):63*3%<,#%"D,##D#6"" J%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Q*)"%6:%-$"<0'*3 >8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
R$)$363%S65#,5%N*1*3+%-()"<)*3,"-%#*1*#"*%$5%"<6H 788%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%
R$)$363%Q*5)"-6D G8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
Q*:,"M$) G8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
N01%$5%#0" =G8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%
L6-<;$#1 =8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
R$)$363%C<03*#*1*3 7%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
&$)<$33*-:,",<6 >%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
41',),"<36<,:*%-$"<)61*3%T-$)<$3U'$H,#V% ?=P+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
K63-*1"EI3,)5%F%4))$)"*3 P8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
@30--"6-*3%F%@BC-M$3<*3%B%K63-*1"EI3,)5 =7%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
&$)<,5*)<*3 ?%7G8+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
9$3",-3,)5*3% =%?7>+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
W6:*3%$5%$DD'*3-"$';*<*3 7%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
@$<6#*%13,E<B%$5%D3$1(-"M$)"-$"<)61*3 =%8>8%888+88-3%%%%%%%%%%%%


Andre kostnader
S,:*3"*%6)13*%13,E<"-$"<)61*3%$5%,):*"<*3,)5*3 >8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
/*"D,"),)5%6##*%1*#<6-*3*%()1*3%D3I:*3%$5%"D,## J8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
@$<6#*%6)13*%-$"<6)1*3 X8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%


Sum totale kostnader =%8P8%888+88-3%%%%%%%%%%%%


Resultat 30.10.14 - Maridalspillet B-3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Budsjett Maridalsspillet  2015


lnntekter  -  tilskudd- prosjektstøtte


Oslo Kommune, inkl. Bydel Nordre Aker og Nordmarksmidler


Frivillighetsmidler Bydel Nordre Aker


Nordmarksmidler


Billettinntekter


Norsk Teateråd - Spelfond & Frifond


Studieforbundet- Kurs


Fond for utøvende kunstnere


Sponsormidler


MVA - refusjon Norsk Amatørteaterforbund


Sum totale inntekter


Drift- og produksjonskostnader


Frakt & Transportkostnader


Leie av lokaler til kurs


Leie & strøm


Leie av tribune og scenografielementer


Leie av toaletter og container


Leie av hester & kostymer


Materialer til rekvisitter, kostymer og Scenografi


Rekvisitter ogjernvarer til spillplass


Rens av kostymer


Honorar Daglig Leder, kunstnerisk ledelse og stab


Honorar Regnskap


Revisjon


Lyd og lys


Vakthold


Honorar Styreleder


Kontorrekvisita


Administrative kostnader (kontor/mobil)


Markedsføring & Annonser


Trykksaker & T—Skjorter  — Markedsføring


Kontigenter


Forsikringer


Gaver og oppmerksomheter


Andre kostnader


Diverse andre driftskostnader og investeringer


Bespisning alle deltakere under prøver og spill


Resultat 30.10.14 - Maridalspillet


kr 500 000,00


kr 50 000,00


kr 10 000,00


kr 270 000,00


kr 135 000,00


kr 10 000,00


kr 35 000,00


kr 30 000,00


kr 1  040 000,00


kr 40 000,00


kr 1  080 000,00


kr 5 000,00


kr 4 000,00


kr 5 000,00


kr 80 000,00


kr 35 000,00


kr 20 000,00


kr 30 000,00


kr 4 000,00


kr 20 000,00


kr 500 000,00


kr 30 000,00


kr 30 000,00


kr 130 000,00


kr 10 000,00


kr 5 000,00


kr 2 000,00


kr 718,00


kr 80 000,00


kr 15 000,00


kr 7 530,00


kr 1 752,00


kr 5 000,00


kr 1 020 000,00


kr 20 000,00


kr 40 000,00


kr 60 000,00


kr 1080 000,00


kr -







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-DPZZ Side 1 av 3


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DPZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:14.01.2015 12:12


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Naturvernforbundet i Oslo og Akershus


Organisasjonsnummer 97 00 13 555


Kontonummer 1280.05.02347


Kontoinnehaver Naturvernforbundet i Oslo og Akershus


Internettside noa.no


Postadresse Maridalsveien 120


Postnummer 0461


Poststed OSLO


Kontaktperson Hilde Friis Solås


Mobilnummer 99319423


E-post (kvittering
sendes hit)


hilde@noa.no


Gjenta e-post hilde@noa.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DPZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 14.01.2015 12:12


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Naturvernforbundet i Oslo og Akershus


navn


Organisasjonsnummer 97 00 13 555


Kontonummer 128005 .02347


Kontoinnehaver Naturvernforbundet i Oslo og Akershus


Internettside noa.no


Postadresse Maridalsveien 120


Postnummer 0461


Poststed OSLO


Kontaktperson Hilde Friis Solås


Mobilnummer 99319423


E-post (kvittering hilde@noa.no


sendes hit)


Gjenta e-post hilde@noa.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 47850


Navn på tiltaket Ferdigstilling av Naturkart for Grefsenkollen. Prosjektet ble startet opp i 2013.
Naturkartet er ferdig produsert. Kun begrenset arbeid igjen. Dette ble lovet oss muntlig
av bydelen. For at kartet skal komme i bruk er det viktig å få det trykket.


Beskrivelse av tiltaket Beskrivelse av tiltaket (maks 2500 tegn) 
Naturkart-prosjektet er videreføring av et prosjekt NOA har utviklet gjennom mange år
fra oppstart i 2004. Stikkord for naturstiene er naturglede, naturkunnskap og ikke minst:
økt fysisk aktivitet. Vi ønsker nå å videreføre og utvide prosjektet med naturstier i flere
områder i Osloområdet.  
Det er NOAs mål at alle skoler og barnehager i Osloområdet skal ha et tilbud om
tilrettelagt undervisning i et naturområde i rimelig nærhet. 
Osloområdets glemte perler: Utvikling av naturkart  
Bakgrunn for prosjektet 
Barn er stadig mindre fysisk aktive. Vi ønsker å hjelpe dem til å få gode tur-vaner
gjennom å la dem bli bedre kjent i sine nær-turområder. Er barn først glad i å gå tur – er
dette gjerne en vane som varer. 
Barn og unges første naturglede og naturkunnskap skapes gjerne i deres grønne
nærområder. Presset øker stadig på Oslos friområder. Vi ønsker at disse skal tas vare på
og ønsker derfor å øke bruken innen undervisning og lek, noe vi bidrar til ved å utvikle
flere naturkart. Naturkartene vil utgjøre en serie som strekker seg fra Marka til sjøen og
har med seg områder i skog, langs vassdrag, i grønne lunger og på øyer. Målet på sikt er
å få laget naturkart for flere områder i hver bydel, slik at alle skoler og barnehager kan
finne et tilbud i sitt nærområde. I tillegg har vi laget en egen innføring i ulike treslag på
St. Hanshaugen, der mange ulike treslag er representert. Vi arbeider også med planer for
tilsvarende prosjekter inne i Marka. 
Så langt har vi laget 26 ferdige naturkart og flere er underveis. 
Målgrupper 
Naturstiene er beregnet for: Barnehager, Barne- og ungdomsskole, Aktivitetsskolen,
Videregående skoler, familier, lokale organisasjoner og interesserte enkeltpersoner. 
Turene behøver ikke bemanning, men vil i enkelte tilfeller kunne benyttes i
”kampanjesammenheng” og kan da være bemannet med forskjellig type ekspertise. 
Naturkartet for Grefsenkollen nærmer seg ferdigstilt. Det mangler kun redigering og litt
tekstproduksjon før arbeidet kan sendes til layout og trykkes. I dette prosjektet vil derfor
en relativt begrenset støtte, gi et hefte som mange elever og andre beboere i bydelen vil
få glede av.  
Det har gitt noe økt kostnad å dele opp prosjektet på enda et år. Derfor er den samlete
summen økt noe.


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn Hovedmålgruppen er barn av begge kjønn i skolealder, 6-19 år, men andre grupper kan
også bruke naturkartet.


Antall deltakere. 2000


Geografisk område Grefsenkollen


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 47850


Navn på tiltaket F erdigstilling av Naturkart for Grefsenkollen. Prosjektet ble  startet  opp i 2013.


Naturkartet er ferdig produsert. Kun begrenset arbeid igjen. Dette ble lovet oss muntlig


av bydelen. For at kartet skal komme ibruk er det viktig å få det trykket.


Beskrivelse av tiltaket Beskrivelse av tiltaket (maks 2500 tegn)


Naturkart-prosj ektet er videreføring av et prosjekt NOA har utviklet gjennom mange år


fra oppstart i 2004. Stikkord for naturstiene er naturglede, naturkunnskap og ikke minst:


økt fysisk aktivitet. Vi ønsker nå å videreføre og utvide prosjektet med naturstier i flere


områder i Osloområdet.


Det er NOAs mål at alle skoler og barnehager i Osloområdet skal ha et tilbud om


tilrettelagt undervisning i et naturområde i rimelig nærhet.


Osloområdets glemte perler: Utvikling av naturkart


Bakgrunn for prosjektet


Barn er stadig mindre fysisk aktive. Vi ønsker å hjelpe dem til å få gode tur-vaner


gjennom å la dem bli bedre kjent i sine nær-turområder. Er barn først glad i å gå tur  -  er


dette gjerne en vane som varer.


Barn og unges første naturglede og naturkunnskap skapes gjerne i deres grønne


nærområder. Presset øker stadig på Oslos friområder. Vi ønsker at disse skal tas vare på


og ønsker derfor å øke bruken innen undervisning og lek, noe vi bidrar til ved å utvikle


flere naturkart. Naturkartene vil utgjøre en serie som strekker seg fra Marka til sjøen og


har med seg områder i skog, langs vassdrag, i grønne lunger og på øyer. Målet på sikt er


å få laget naturkart for flere områder i hver bydel, slik at alle skoler og barnehager kan


finne et tilbud i sitt nærområde. l tillegg har vi laget en egen innføring i ulike treslag på


St. Hanshaugen, der mange ulike treslag er representert. Vi arbeider også med planer for


tilsvarende prosjekter inne i Marka.


Så langt har vi laget 26 ferdige naturkart og flere er underveis.


Målgrupper


Naturstiene er beregnet for: Barnehager, Barne- og ungdomsskole, Aktivitetsskolen,


Videregående skoler, familier, lokale organisasjoner og interesserte enkeltpersoner.


Turene behøver ikke bemanning, men vil i enkelte tilfeller kunne benyttes i


”kampanjesammenheng” og kan da være bemannet med forskjellig type ekspertise.


Naturkartet for Grefsenkollen nærmer seg ferdigstilt. Det mangler kun redigering og litt


tekstproduksj on før arbeidet kan sendes til layout og trykkes. l dette prosjektet vil derfor


en relativt begrenset støtte, gi et hefte som mange elever og andre beboere i bydelen vil


få glede av.


Det har gitt noe økt kostnad å dele opp prosjektet på enda et år. Derfor er den samlete


summen økt noe.


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn Hovedmålgruppen er barn av begge kjønn i skolealder, 6-19 år, men andre grupper kan


også bruke naturkartet.


Antall deltakere. 2000


Geografisk område Grefsenkollen
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


I Naturvernforbundet i Oslo og Akershus er det frivillige som står for regnskapsarbeid
og datahjelp. Vi har også frivillige som gjør det vi lager kjent på nett. Vi jobber også
med å lage kurs for lærere knyttet til naturkartene. Deler av dette har også vært utført på
frivillig basis, men det er ikke mulig å la alt arbeidet være på frivillig basis om vi skal
kunne benytte oss av profesjonelle.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Er det søkt om støtt til tiltaket andre steder


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


GJERMUND KJETIL ANDERSEN


Beskrivelse av den l Naturvernforbundet i Oslo og Akershus er det frivillige som står for regnskapsarbeid


frivillige innsatsen i og datahjelp. Vi har også frivillige som gjør det vi lager kjent pånett. Vi jobber også


tiltaket med å lage kurs for lærere knyttet til naturkartene. Deler av dette har også vært utført på


frivillig basis, men det er ikke mulig å la alt arbeidet være på frivillig basis om vi skal


kunne benytte oss av profesjonelle.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Er det søkt om støtt til tiltaket andre steder


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsj ett.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten GJERMUND KJETIL ANDERSEN


SOIH
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Vedlegg: Budsjett  
Ferdigstilling av tekst samt redigering 22,5 timer a 


460 kr/time 


10 350 kr 


Layout 12 500 kr 


Trykk av 2000 eksemplarer 25 000 kr 


SUM 47 850 kr 


 


Vedlegg: Budsjett


Ferdigstilling av tekst samt redigering 22,5 timer a


460 kr/time


Layout


Trykk av 2000eksemplarer


SUM


10 350 kr


12 500 kr


25 000 kr


47 850 kr







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-FFZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FFZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:14.01.2015 12:28


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Kjelsås skoles musikkorps


Organisasjonsnummer 980924416


Kontonummer 16091350754


Kontoinnehaver Kjelsås skoles musikkorps


Internettside www.kjelsaas.net/


Postadresse Postboks 57


Postnummer 0411


Poststed Oslo


Kontaktperson Ole Martin Løvvik


Mobilnummer 99018428


E-post (kvittering
sendes hit)


post@kjelsaas.net


Gjenta e-post post@kjelsaas.net


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FFZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 14.01.2015 12:28


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Kjelsås skoles musikkorps


navn


Organisasjonsnummer 980924416


Kontonummer 160913 5 0754


Kontoinnehaver Kjelsås skoles musikkorps


lntemettside WWW.kjelsaas.net/


Postadresse Postboks 57


Postnummer 041 1


Poststed Oslo


Kontaktperson Ole Martin Løvvik


Mobilnummer 99018428


E-post (kvittering post@kjelsaas.net


sendes hit)


Gjenta e-post post@kjelsaas.net


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 30000


Navn på tiltaket Etablering av trommerekke


Beskrivelse av tiltaket Kjelsås skoles musikkorps har en bra sammensetning av instrumenter for mange typer
musikk, men har for få trommeslagere. Dette er spesielt viktig når de marsjerer, da vil
en stor trommerekke bety mye for hvordan det låter. Korpset ønsker derfor å etablere
en såkalt «drumline» - en trommerekke som spiller på en blanding av tradisjonelle
og utradisjonelle slagverksinstrumenter for å lage fest og sambastemning i gata.
Støtten fra frivillighetsmidlene vil bli brukt til å kjøpe inn slike instrumenter, som kan
deles ut til nye medlemmer som vil bli med i trommerekken. Det planlegges en egen
rekrutteringskonsert på Kjelsås skole, der korpset inviterer en profesjonell trommerekke
til å demonstrere hva som er mulig å få til med moderne slagverksinstrumenter.
Målsetningen er at Kjelsås skal ha et stort korps med en flott trommerekke når de
marsjerer først i 17. mai-toget i Oslo i 2017; da har korpset 70-årsjubileum.      NB.
Denne søknaden erstatter tidligere søknad med innsendingsdato:10.01.2015 19:47.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 8-18, Gutter og Jenter


Antall deltakere. 70


Geografisk område Kjelsås og omegn


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Dette enkelttiltaket vil øke rekrutteringen og forhåpentligvis gi  glede til korps og
tilskuere. En del organisering rundt dette er basert på frivillighet.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Soeknad-frivillighetsmidler-nordre-aker-trommerekka-budsjett.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


JARLE ANDREAS AASLAND


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 30000


Navn på tiltaket Etablering av trommerekke


Beskrivelse av tiltaket Kjelsås skoles musikkorps har en bra sammensetning av instrumenter for mange typer


musikk, men har for få trommeslagere. Dette er spesielt viktig når de marsjerer, da vil


en stor trommerekke bety mye for hvordan det låter. Korpset ønsker derfor å etablere


en såkalt <<drumline>> -  en trommerekke som spiller på en blanding av tradisjonelle


og utradisjonelle slagverksinstrumenter for å lage fest og sambastemning i gata.


Støtten fra frivillighetsmidlene vil bli brukt til å kjøpe inn slike instrumenter, som kan


deles ut til nye medlemmer som vil bli med i trommerekken. Det planlegges en egen


rekrutteringskonsert på Kjelsås skole, der korpset inviterer en profesjonell trommerekke


til å demonstrere hva som er mulig å få til med moderne slagverksinstrumenter.


Målsetningen er at Kjelsås skal ha et stort korps med en flott trommerekke når de


marsjerer først i 17. mai-toget i Oslo i 2017; da har korpset 70-årsjubileum. NB.


Denne søknaden erstatter tidligere søknad med innsendingsdato: 10.01 .2015 19:47.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 8-18, Gutter og Jenter


Antall deltakere. 70


Geografisk område Kjelsås og omegn


Beskrivelse av den Dette enkelttiltaket vil øke rekrutteringen og forhåpentligvis gi glede til korps og


frivillige innsatsen i tilskuere. En del organisering rundt dette er basert på frivillighet.


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Soeknad-frivillighetsmidler-nordre-aker-trommerekka-budsjett.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten JARLE ANDREAS AASLAND


SOIH
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Budsjett


Multitom, 2 stk 5000


Multitenors, 2 stk 6000


Stortromme 2000


Paradetrommer, 3stk 4000


Diverse fester og perkusjonsutstyr 1000


Innleie av profesjonell drumline til skolekonsert 12000


Totalt 30000


Budsjett


Multitom, 2 stk


Multitenors, 2 stk


Stortromme


Paradetrommer, 3stk


Diverse fester og perkusjonsutstyr


Innleie av profesjonell drumline til skolekonsert


TL”


5000


6000


2000


4000


1000


12000


3%







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-DQZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DQZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:14.01.2015 13:14


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Grefsenhjemmets Venner


Kontonummer 15035555428


Kontoinnehaver Grefsenhjemmets Venner


Postadresse Ogmunds vei 18 B


Postnummer 0488


Poststed Oslo


Kontaktperson Anne-Berit Prestegård


Mobilnummer 99543335


E-post (kvittering
sendes hit)


anne.prestegard@gmail.com


Gjenta e-post anne.prestegard@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 15000


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301-DQZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 14.01.2015 13:14


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Grefs enhj emmets Venner


navn


Kontonummer 15035555 428


Kontoinnehaver Grefsenhj emmets Venner


Postadresse Ogmunds vei 18 B


Postnummer 0488


Poststed Oslo


Kontaktperson Anne-Berit Prestegård


Mobilnummer 99543335


E-post (kvittering


sendes hit)


anne.prestegard@gmail.com


Gjenta e-post anne.prestegard@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 15000


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


._'§'== Nydalen E-post:


‘I III 0403  Oslo


BNA3 01-DQZZ


postmottak@bna. oslo .kommunene
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Navn på tiltaket Sosiale aktiviteter for beboere ved Grefsenhjemmet


Beskrivelse av tiltaket Grefsenhjemmets Venner planlegger hyggetreff 2 ganger i måneden, 1 konsert i
måneden og deltakelse på gudstjenester. Det blir rundt 45-50 aktiviteter i 2015.
Målgruppen er beboere på Grefsenhjemmet i tillegg til noen dagsenterbrukere. 


Grefsenhjemmets Venner står for programmet ved hyggetreffene, hjelper beboerene
frem og tilbake fra Storstua der aktivitetene foregår og serverer kaffe og kaker.
Hyggetreffene varer i rundt 50 minutter. 


Kostnadene ved arrangementene består i godgjørelse til aktører, refusjon av
reisekostnader og gaver.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn Begge kjønn i alderen 60-100 år.


Antall deltakere. 50


Geografisk område Nordre Aker - beboere ved Grefsenhjemmet


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Grefsenhjemmets Venner hadde i 2014 12 aktive medlemmer og rundt 70
støttemedlemmer. De frivillige står både for plablegging og gjennomføring av
arrangementene, som beskrevet over.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Grefsenhjemmets Venner budsjett frivillighetsmidler 2015.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


KJETIL FAGERLUND WEVLING


Navn på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


Er det søkt om støtte


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Sosiale aktiviteter for beboere ved Grefsenhjemmet


Grefsenhjemmets Venner planlegger hyggetreff  2  ganger i måneden, l konsert i


måneden og deltakelse på gudstjenester. Det blir rundt 45-50 aktiviteter i 2015.


Målgruppen er beboere på Grefsenhj emmet i tillegg til noen dagsenterbrukere.


Grefsenhj emmets Venner står for programmet ved hyggetreffene, hjelper beboerene


frem og tilbake fra Storstua der aktivitetene foregår og serverer kaffe og kaker.


Hyggetreffene varer i rundt 50 minutter.


Kostnadene ved arrangementene består i godgjørelse til aktører, refusjon av


reisekostnader og gaver.


Helse og velferd


Begge kjønn i alderen 60-100 år.


50


Nordre Aker  -  beboere ved Grefsenhjemmet


Grefsenhj emmets Venner hadde i 2014 12 aktive medlemmer og rundt 70


støttemedlemmer. De frivillige står både for plablegging og gjennomføring av


arrangementene, som beskrevet over.


Nei


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


E] Grefsenhj emmets Venner budsjett frivillighetsmidler 20l5.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten KJETIL FAGERLUND WEVLING


SOII1


Bydel N ordre Aker
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Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no


0403 Oslo







Budsjettforslag 2015
UTGIFTER INNTEKTER


Hyggetreff 8000


Konserter 32000


Blomster 4000


Porto etc. 4000


Gaver 5000


Bydelen 15000


renter 400


Støttemedl. 15000


Oppsparte midler 12600


48000 48000


Budsjettforslag 2015


UTGIFTER INNTEKTER


Hyggetreff 8000


Konserter 32000


Blomster 4000


Porto etc. 4000


Gaver 5000


Bydmen 15000


renter 400


Støttemedl. 15000


Oppsparte midler 12600


48000 48000
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Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-DRZZ Side 1 av 3


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DRZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:14.01.2015 13:47


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Gunnhild Nordgaard Hermstad, kapellan i Nordberg kirke


Kontonummer 16002135020


Kontoinnehaver Nordberg menighet


Postadresse Kringsjågrenda 1


Postnummer 0861


Poststed Oslo


Kontaktperson Gunnhild Nordgaard Hermstad


Fasttelefon 23629495


Mobilnummer 97743568


E-post (kvittering
sendes hit)


gunnhild.nordgaard.hermstad@oslo.kirken.no


Gjenta e-post gunnhild.nordgaard.hermstad@oslo.kirken.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 3000


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DRZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 14.01.2015 13:47


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Gunnhild Nordgaard Hermstad, kapellan i Nordberg kirke


navn


Kontonummer 1600213 5 020


Kontoinnehaver Nordberg menighet


Postadresse Kringsj ågrenda 1


Postnummer 0861


Poststed Oslo


Kontaktperson Gunnhild Nordgaard Hermstad


F asttelefon 23629495


Mobilnummer 97743568


E-post (kvittering


sendes hit)


gunnhild.nordgaard.hermstad@oslo.kirken.no


Gjenta e-post gunnhild.nordgaard.hermstad@oslo.kirken.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 3000


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


._'§'== Nydalen E-post:


‘I III 0403  Oslo


BNA3 01-DRZZ


postmottak@bna. oslo .kommunene
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Navn på tiltaket Ungdomstur til Tannlegehytta


Beskrivelse av tiltaket Det har i mange år vært et aktivit ungdomsmiljø i Nordberg kirke. De siste ti årene har
det imidlertid ikke vært noe slikt miljø i særlig grad. Etter kofnirmasjonen i høst, var det
noen av ungdommene som gjerne ville være med på noe og det er bestemt at de nå skal
lage en tur for ungdommer i menigheten. Turen er også åpen for andre.  


Målet med turen er å skape en god opplevelse for ungdommene, og at de kan fortsette
med sitt engajsement i kirken. Fordi det ikke er noe særlig ungdomsarbeid ellers i
kriken nå, og dette ikke er noe som det finnes andre offentlige overføringer til, er vi
avhengig av støtte for å fåå gjennomført denne turen.  


Vi håper og tror at dette kan være starten på et åpent og inkluderende ungdomsmiljø
i kirken. Turen markedsføres ovenfor tidligere konfirmanter, men er åpen for alle.
Ungdommene er tydelige på at de ønsker en tur hvor alle som vil, kan kjenne seg
velkommen og erfare et godt og trygt ungdomsmiljø.  


Det er syv ungdommer som arrangerer turen sammen med tre eldre frivillige og med
støtte fra meg som kapellan. 


Vi vet ikke hvor mange som kan tenke seg å være med, men hytta har plass til 55. Vi
håper på fler, men håper at vi iallefall blir 30 stykker.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 15-18


Antall deltakere. 30


Geografisk område Nordberg, Tåsen, Korvoll, Kringsjå


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Turen arrangereres av syv ungdommer som får hjelp av tre frivillige til å lage og
gjennomføre turen for de andre ungdommene. Alle gjør de dette frivillig.  


Som ansatt er jeg med og gjør administrative oppgaver, er tilstede og veileder. En kan
gjerne kalle det ungt ansvar med voksent nærvær.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Nordberg menighetsråd


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett, Ungdomstur til Tannlegehytta 2015.xlsx


Navn påtiltaket Ungdomstur til Tannlegehytta


Beskrivelse av tiltaket Det har i mange år vært et aktivit ungdomsmiljø i Nordberg kirke. De siste ti årene har


det imidlertid ikke vært noe slikt miljø i særlig grad. Etter kofninnasjonen i høst, var det


noen av ungdommene som gjerne ville være med på noe og det er bestemt at de nå skal


lage en tur for ungdommer i menigheten. Turen er også åpen for andre.


Målet med turen er å skape en god opplevelse for ungdommene, og at de kan fortsette


med sitt engajsement i kirken. Fordi det ikke er noe særlig ungdomsarbeid ellers i


kriken nå, og dette ikke er noe som det finnes andre offentlige overføringer til, er vi


avhengig av støtte for å fåå gjennomført denne turen.


Vi håper og tror at dette kan være starten på et åpent og inkluderende ungdomsmiljø


i kirken. Turen markedsføres ovenfor tidligere konfinnanter, men er åpen for alle.


Ungdommene er tydelige på at de ønsker en tur hvor alle som vil, kan kjenne seg


velkommen og erfare et godt og trygt ungdomsmiljø.


Det er syv ungdommer som arrangerer turen sammen med tre eldre frivillige og med


støtte fra meg som kapellan.


Vi vet ikke hvor mange som kan tenke seg å være med, men hytta har plass til 55. Vi


håper på fler, men håper at vi iallefall blir 30 stykker.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kj ønn 15  -  l 8


Antall deltakere. 30


Geografisk område Nordberg, Tåsen, Korvoll, Kringsjå


Beskrivelse av den Turen arrangereres av syv ungdommer som får hjelp av tre frivillige til å lage og


frivillige innsatsen i gjennomføre turen for de andre ungdommene. Alle gjør de dette frivillig.


tiltaket


Som ansatt er jeg med og gjør administrative oppgaver, er tilstede og veileder. En kan


gjerne kalle det ungt ansvar med voksent nærvær.


Er det søkt om støtte Ja


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Nordberg menighetsråd


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett, Ungdomstur til Tannlegehytta 2015 .xlsx
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Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


GUNNHILD NORDGAARD HERMSTAD


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten GUNNHILD NORDGAARD HERMSTAD


som


BNA30l-DRZZ


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no


‘I III 0403  Oslo
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Budsjett
Ungdomstur til Tannlegehytta 2015


INNTEKT


Deltakeravgift 30 150 4 500             


Støtte, menighetsråd 5 000             


Støtte, Nordre Aker bydel 3 000             


SUM 12 500          


UTGIFTER


Leie, Tannlegehytta -7 000           


Mat -4 000           


Førstehjelpsutstyr -500               


Diverse -1 000           


SUM -12 500         


RESULTAT -                     


Budsjett
Ungdomstur til Tannlegehytta 2015


Deltakeravgift


Støtte, menighetsråd


Støtte, Nordre Aker bydel


SUM


Leie, Tannlegehytta


Mat


Førstehjelpsutstyr


Diverse


SUM


RESULTAT


30 150


INNTEKT


4  500


5 000


3 000


12 500


UTGIFTER


-7 000


-4ooo
-500


-1 000


-12 500







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DSZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:14.01.2015 15:26


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Trikkehallen på Kjelsås


Organisasjonsnummer 974778882


Kontonummer 1315 01 00962


Kontoinnehaver Bydel Nordre Aker


Internettside www.tiltkortfilmfestival.no


Postadresse Trikkehallen på Kjelsås; Bydel Nordre Aker; Postboks 4433 Nydalen


Postnummer 0403


Poststed Oslo


Kontaktperson Janko Radovanovic


Fasttelefon 23 47 30 89


Mobilnummer 47 61 15 63


E-post (kvittering
sendes hit)


janko.radovanovic@bna.oslo.kommune.no


Gjenta e-post janko.radovanovic@bna.oslo.kommune.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


 Skjemakode:


BNA301


Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


Referansenummer:


BNA301-DSZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 14.01.2015 15:26


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens


navn


Organisasjonsnummer


Kontonummer


Kontoinnehaver


lntemettside


Postadresse


Postnummer


Poststed


Kontaktperson


F asttelefon


Mobilnummer


E-post (kvittering


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Trikkehallen påKjelsås


974778882


1315 01 00962


Bydel Nordre Aker


WWW.tiltkortfilmfestivalno


Trikkehallen på Kjelsås; Bydel Nordre Aker; Postboks 4433 Nydalen


0403


Oslo


Janko Radovanovic


23 47 30 89


47 61 15 63


janko.radovanovic@bna.oslo.kommune.no


sendes hit)


Gjenta e-post janko.radovanovic@bna.oslo.kommune.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


BNA301-DSZZ Side 1 av 3


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 20000


Navn på tiltaket TILT Kortfilmfestival 2015


Beskrivelse av tiltaket TILT -  KORTFILMFESTIVAL 2015 
for ungdom mellom 13 og 22 år 


Tilt Kortfilmfestival blir i år arrangert for tiender gang, og markerer seg som den
eneste kortfilmfestivalen for ungdom fra Oslo og omegn. Ungdom mellom 13 og
22 år kan delta på festivalen. Alle påmeldte filmer blir vist og vurdet av en jury
bestående av fagfolk innen bransjen. Vi deler ut premier til de tre beste filmene, samt en
publikumspris. Unge filmskapere kan lese mer om regler og påmelding av sine filmer
via våre nettsider. 


TILT festivalen 2015 er satt til 14. november 2014, men arbeidet med festivalen har
allerede begynt. Årets grafiske profil er laget av elevene fra Elvebakken skole i Oslo.
Plakater og flyers er allerede laget og vil distribueres til skoler og filmverksteder med en
gang våre nettsider er oppe. Vi har lyst å promotere oss på filmfestivalen Amandus som
arrangeres i Lillehammer i mars 2015. 


Dato: 14. november 2015. Kl.17:00 
Adresse: Midtoddveien 12, 0494 Oslo 
Web: www.tiltkortfilmfestival.no


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 13 - 22


Antall deltakere. 100


Geografisk område Oslo og omegn


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Omfanget av dugnadsarbeidet er stort blant medlemmer. Alt materiell som fronter
festivalen (reklamefilmen, plakater, flyers, logoer... ) er laget frivillig av ungdom.
Frivillige er involvert i alle ledd av festivalen, i alt fra planlegging til gjennomføring. De
er også delt i flere grupper som: tekniskgruppe, PR gruppe og trivselsgruppa.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Seinlørdagsmidler


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


TILT 2015 regnskap.xls


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 20000


Navn på tiltaket TlLT Kortfilmfestival 2015


Beskrivelse av tiltaket TlLT  -  KORTFILMFESTIVAL 2015


for ungdom mellom 13 og 22  år


Tilt Kortfilmfestival blir i år arrangert for tiender gang, og markerer seg som den


eneste kortfilmfestivalen for ungdom fra Oslo og omegn. Ungdom mellom 13 og


22  år kan delta på festivalen. Alle påmeldte filmer blir vist og vurdet av en jury


bestående av fagfolk innen bransj en. Vi deler ut premier til de tre beste filmene, samt en


publikumspris. Unge filmskapere kan lese mer om regler og påmelding av sine filmer


via våre nettsider.


TlLT festivalen 2015 er satt til 14. november 2014, men arbeidet med festivalen har


allerede begynt. Årets grafiske profil er laget av elevene fra Elvebakken skole i Oslo.


Plakater og flyers er allerede laget og vil distribueres til skoler og filmverksteder med en


gang våre nettsider er oppe. Vi har lyst å promotere oss på filmfestivalen Amandus som


arrangeres i Lillehammer i mars 2015.


Dato: 14. november 2015. Kl.17:00


Adresse: Midtoddveien 12, 0494 Oslo


Web: WWW.tiltkortfilmfestival.no


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 13  - 22


Antall deltakere. 100


Geografisk område Oslo og omegn


Beskrivelse av den Omfanget av dugnadsarbeidet er stort blant medlemmer. Alt materiell som fronter


frivillige innsatsen i festivalen (reklamefilmen, plakater, flyers, logoer... ) er laget frivillig av ungdom.


tiltaket Frivillige er involvert i alle ledd av festivalen, i alt fra planlegging til gjennomføring. De


er også delt i flere grupper som: tekniskgruppe, PR gruppe og trivselsgruppa.


Er det søkt om støtte J a


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Seinlørdagsmidler


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El TILT  2015 regnskap.xls
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


JANKO RADOVANOVIC


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten JANKO RADOVANOVIC


som


BNA301-DSZZ


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


'Ez Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no
1  Ill 0403  Oslo


Side 3 av 3







TILT kortfilmfestival 2015
Inntekter
Seinlørdagsmidler 20000
Frivillighetsmidler 20000
SUM 40000


Utgifter


Premier til vinnere -14000
Jury Honorar -6000
TILT Utstilling -4000
Plakater & Flyers -3000
Web Design & Administrering -3000
Div. utstyr -3000
Markedsføring -3000
Mat og drikke (til frivillige, juryen og filmskapere) -2500
Fotograf honorar -1000
Web Domene -500
SUM -40000


TOTAL: Inntekter - Utgifter 0


TILT kortfilmfestival 2015


lnntekter
Seinlørdagsmidler


Frivillighetsmidler


SUM


Utgifter


Premier til vinnere


Jury Honorar


TILT Utstilling
Plakater & Flyers


Web Design & Administrering


Div. utstyr


Markedsføring


Mat og drikke (til frivillige, juryen og filmskapere)


Fotograf honorar


Web Domene


SUM


TOTAL: lnntekter  -  Utgifter


20000
20000
40000


—14ooo
-5000
-4000
-3000
-3000
-3000
-3000
-2500
-1000
-500


-4oooo


0







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FGZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:14.01.2015 15:37


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Nydalens Skiklub - Stifinnerkomiteen


Organisasjonsnummer 984 054 815


Kontonummer 0530 29 17169


Kontoinnehaver Nydalens Skiklub


Internettside http://nydalen.idrett.no/orientering/


Postadresse Postboks 32 Nydalen


Postnummer 0409


Poststed Oslo


Kontaktperson Egil Rundberget


Mobilnummer 92265290


E-post (kvittering
sendes hit)


egil.rundberget@getmail.no


Gjenta e-post egil.rundberget@getmail.no


Svarkvittering


Bekreftelse 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301-FGZZ


Oslo kommune


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre  Aker


Innsendingsdato: 14.01.2015 15:37


Retningslinjer  for  frivillighetsmidler i Bydel Nordre  Aker


Merk:  les retningslinjene nøye før du fyller  ut skjemaet


F  Jeg erklærer  at  jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Nydalens Skiklub  -  Stifinnerkomiteen


navn


Organisasjonsnummer 984 054 815


Kontonummer 0530 29 17169


Kontoinnehaver Nydalens Skiklub


Internettside http://nydalen.idrett.no/orientering/


Postadresse Postboks 32 Nydalen


Postnummer 0409


Poststed Oslo


Kontaktperson Egil Rundberget


Mobilnummer 92265290


E-post (kvittering


sendes hit)


Gjenta e-post


Svarkvittering


Bekreftelse


å* Bydel Nordre Aker


egil.rundberget@getmail.no


egil.rundberget@getmail.no


Po stadr: Telefonnummer


Postboks 4433 Telefaksnummer


Nydalen E-post:


0403 Oslo


BNA301-FGZZ


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 2000


Navn på tiltaket Nærkart Nydalen


Beskrivelse av tiltaket NSK ønsker å ha et turorienteringstilbud i Nydalen hvert år. Til formålet trengs et egnet
kart. Det foreligger et nesten ferdigstilt sprintkart over området, som ønskes konvertert
til normen for nærkart. Kartet ønskes trykket i 400 eks for bruk i turo-tilbudet 2015
(Postjakta).


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn 10 - 80 år


Antall deltakere. 400


Geografisk område Nydalen


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Ferdigstilling og konvertering av sprintkartet utføres av klubbens kartkomité.
Trykkingen av nærkartet med poster utføres av Stifinnerkomitéen på egen laserprinter.
Nærkartet pakkes i konvolutter sammen med de øvrige kartene i Postjakta, og
fordeles på et utvalg forhandlere. Nærkartet legges også ut for nedlasting på http://
turorientering.no/nydalen/ Det spesifikke antall arbeidstimer for nærkartet anslås til
omlag 20 timer.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett nærkart Nydalen.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


EGIL RUNDBERGET


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 2000


Navn på tiltaket Nærkart Nydalen


Beskrivelse av tiltaket NSK ønsker å ha et turorienteringstilbud i Nydalen hvert år. Til formålet trengs et egnet


kart. Det foreligger et nesten ferdigstilt sprintkart over området, som ønskes konvertert


til normen for nærkart. Kartet ønskes trykket i 400eks for bruk i turo-tilbudet 2015


(Postj akta).


Type tiltak: ldrett og friluftsliv


Alder/kjønn 10-  80 år


Antall deltakere. 400


Geografisk område Nydalen


Beskrivelse av den F erdigstilling og konvertering av sprintkartet utføres av klubbens kartkomite.


frivillige innsatsen i Trykkingen av nærkartet med poster utføres av Stifmnerkomiteen på egen laserprinter.


tiltaket Nærkartet pakkes i konvolutter sammen med de øvrige kartene i Postj akta, og


fordeles på et utvalg forhandlere. Nærkartet legges også ut for nedlasting på http://


turorientering.no/nydalen/ Det spesifikke antall arbeidstimer for nærkartet anslås til


omlag 20 timer.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


E] Budsjett nærkart Nydalen.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten EGIL RUNDBERGET


SOIH
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Vedlegg til søknad om støtte til nærkart Nydalen 
 
 


BUDSJETT FOR NÆRKART NYDALEN 
 
 
Ferdigstilling sprintkart             0 kr         (dekkes av kartkomiteen) 
Konvertering til nærkart             0 kr         (dekkes av kartkomiteen) 
Trykking av 400 nærkart (400 eks x 5 kr/eks) 2.000 kr     
Sum kostnader      2.000 kr     
 
 
Tilskudd bes overført Nydalens Skiklub, konto nr 0530.29.17169. 
 
Referanse: Stifinnerkomiteen 
 
 
 
 
_________________________ 
Egil Rundberget (sign.) 
Stifinnerkomiteen 
Nydalens Skiklub 


Vedlegg til søknad om støtte til nærkart Nydalen


BUDSJETT FOR NÆRKART NYDALEN


Ferdigstilling sprintkart 0 kr (dekkes av kartkomiteen)


Konvertering til nærkart 0 kr (dekkes av kartkomiteen)


Trvkking av 400 naerkart (400 eks x 5 kr/eks) 2.000kr


Sum kostnader 2.000kr


Tilskudd bes overført Nydalens Skiklub, konto nr 0530.29.17169.


Referanse: Stifinnerkomiteen


Egil Rundberget (sign.)


Stifinnerkomiteen


Nydalens Skiklub







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DTZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:14.01.2015 22:49


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Kammerkoret Utsikten


Organisasjonsnummer 993643335


Kontonummer 15031006543


Kontoinnehaver Torbjørn Stray - Pedersen


Internettside http://kammerkoretutsikten.no/


Postadresse grefsen kirke v/ Erlend Fagertun


Postnummer 0489


Poststed Oslo


Kontaktperson Torbjørn Stray - Pedersen


Fasttelefon 22225395


Mobilnummer 97658034


E-post (kvittering
sendes hit)


tspeders@broadpark.no


Gjenta e-post tspeders@broadpark.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DTZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 14.01.2015 22:49


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Kammerkoret Utsikten


navn


Organisasjonsnummer 993643335


Kontonummer 15 03 1006543


Kontoinnehaver Torbjøm Stray -  Pedersen


Internettside httpt//kammerkoretutsiktenno/


Postadresse grefsen kirke v/ Erlend F agertun


Postnummer 0489


Poststed Oslo


Kontaktperson Torbjøm Stray -  Pedersen


F asttelefon 22225395


Mobilnummer 97658034


E-post (kvittering tspeders@broadpark.no


sendes hit)


Gjenta e-post tspeders@broadpark.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


BNA301-DTZZ Side 1 av 2


å* Bydel N 0 rdre Aker Po stadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


h; Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no
0403  Oslo







BNA301-DTZZ Side 2 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 20000


Navn på tiltaket "Gloria" av Vivaldi


Beskrivelse av tiltaket Verket skal oppføres i Grefsen kirke torsdag 5. mars d. å. i forbindelse med  
kirkens 75-årsjubileum. Foruten koret skal det delta 2 solister samt et 10 manns
barokkorkester.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Menn og kvinner i alder fra 30 til 70 år


Antall deltakere. 30


Geografisk område Grefsen/Kjelsås


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Prosjektet gir koristene et verdifullt innblikk i barokkmusikkens spesielle finesser med
bla. krevende milismer og kontrapunkt. Det blir laget øvefiler for hjemmebruk.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett Gloria 2015.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


TORBJØRN STRAY-PEDERSEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 20000


Navn påtiltaket "Gloria" av Vivaldi


Beskrivelse av tiltaket Verket skal oppføres i Grefsen kirke torsdag 5. mars d.  å.  i forbindelse med


kirkens 75 -årsjubileum. Foruten koret skal det delta  2  solister samt et 10manns


barokkorkester.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Menn og kvinner i alder fra 30 til 70 år


Antall deltakere. 30


Geografisk område Grefsen/Kjelsås


Beskrivelse av den Prosjektet gir koristene et verdifullt innblikk i barokkmusikkens spesielle finesser med


frivillige innsatsen i bla. krevende milismer og kontrapunkt. Det blir laget øvefiler for hjemmebruk.


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett Gloria 2015 .xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten TORBJØRN STRAY-PEDERSEN


SOIH
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Budsjett "Gloria" 05.03.2015


Inntekter


Billetter 200 stk.x150 30000


Egenandel menigheten 20000


Egenandel  "Utsikten" 5000


Støtte fra Bydel Nordre Aker 15000


I alt 70000


Utgifter


Musikere 12x5000 60000


Plakatdesign, PR etc. 3000


Diverse 3000


Cembalo-reparasjon 4000


I alt 70000


Budsjett "Gloria" 05.03.2015


Inntekter


Billetter 200 stk.x150


Egenandel menigheten


Egenandel "Utsikten"


Støtte fra Bydel Nordre Aker


I alt


Utgifter


Musikere 12x5000


Plakatdesign, PR etc.


Diverse


Cembalo-reparasjon


I alt


30000


20000


5000


15000


70000


60000


3000


3000


4000


70000







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FHZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:14.01.2015 23:33


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Lyn SKi


Organisasjonsnummer 954 086 569


Kontonummer 16075650373


Kontoinnehaver Lyn SKi


Internettside www.lynski.no


Postadresse Postboks 14, Kringsjå


Postnummer 0807


Poststed Oslo


Kontaktperson Eirik Myhr Nossum


Mobilnummer 90615066


E-post (kvittering
sendes hit)


eimyno@gmail.com


Gjenta e-post eimyno@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FHZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 14.01.2015 23:33


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Lyn SKi


navn


Organisasjonsnummer 954 086 569


Kontonummer 16075 65 0373


Kontoinnehaver Lyn SKi


lntemettside WWW.1yr1Ski.r10


Postadresse Postboks 14, Kringsjå


Postnummer 0807


Poststed Oslo


Kontaktperson Eirik Myhr Nossum


Mobilnummer 90615066


E-post (kvittering eimyno@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post eimyno@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 70000


Navn på tiltaket Skituppen


Beskrivelse av tiltaket Lyn Ski er en av landets største skiklubber. Vi ønsker å tilby et bredt trenings- og
aktivitets-tilbud til folk i alle aldere. For å kunne gi de yngste et tilbud om å lære seg å
gå på ski har vi etablert gruppen "Skituppen". Denne gruppen er et trening / aktivitets
tilbud for barn mellom 3-4 år hvor målet er at de skal lære seg å leke og ha det morro
med ski på beina. Vi har i noen år drevet med skileik for barn mellom 4-8 år og etter
mange etterspørsler samt meget gode tilbakemeldinger på dette kjørte vi Skituppen
som et prøveprosjekt vinteren 2013-2014. Dette ble det stor etterspørsel etter. Derfor
kjørte vi også i gang med dette for fult i år. Vårt mål er å tilby best mulig oppfølging
for alle og har derfor brukt mye ressurser på å ha en høy trenertetthet (batalte trenere)
slik at alle barna skal bli sett og aktivisert mens de går på ski. Dette krever også en
del utstyr i form av baller, bøtter, kjegler, erteposer, låneski, lånesko mm. Uten alle de
frivillige hadde det imidlertid ikke vært mulig. Vi har i tillegg til trenere en arsjenal
av såkalte voksenhjelpere som hjelper til med å holde barna samlet på sletten ved
Sognsvann Snøpark i tillegg til å generelt passe på. Vi tilbyr Skitupp-treninger en gang i
uka gjennom hele vinteren (7 januar - påske) og hver onsdag har vi mellom 80-100 barn
i alderen 3-4 på trening. Det er litt av et skue. I tillegg har vi ca 500 barn i alderen 4-8
som er på skileik 2 andre dager i uka. Mange av trenerne og de frivillige er dermed i full
sving 3 ganger i uka for å aktivisere og trene tilsammen ca 600 barn i alderen 3-8 år. Vi
ønsker med dette å søke midler til å fortsette å kunne gi et slikt aktivitetstilbud til denne
aldersgruppen. Vi er helt avhengige av våre frivillige til å gjøre mye av drajobben, men
vi er også avhengig av våre betalte trenere for å kunne fortsette å gi det beste tilbudet til
de unge. Vi blir stadig flere barn på trening og trenger derfor også hele tiden mer utstyr
for å kunne gi alle muligheten for å låne ski, gå sikksakk mellom kjegler etc.


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn 3-4 år/ Begge


Antall deltakere. 600


Geografisk område Sognsvann


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Enorm! Vi har en frivillig sjef for både skituppen og skileiken som legger ned
utallige timer for å drive samt planlegge treningene. Hun organiserer alt fra trenere til
voksenhjelpere. Vi har ca 30 voksenhjelpere i sving hver uke i tillegg til trenere. I løpet
av en vinter blir dette mange dagsverk. Disse frivillige øker muligheten for at vi kan
få gjennomført best mulige treninger for de yngste og øker dermed muligheten for at
akkurat disse små barna skal vokse opp med gode opplevelser av det å være ute, samt å
oppleve treningsglede. Vi er avhengige av disse!


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp


Navn  på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type  tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk  område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


70000


Skituppen


Lyn  Ski er en av landets største skiklubber. Vi ønsker å tilby et bredt trenings- og


aktivitets-tilbud til folk i alle aldere. For å kunne gi de yngste et tilbud om å lære seg å


gå påski har vi etablert gruppen "Skituppen". Denne gruppen er et trening /  aktivitets


tilbud for barn mellom 3-4 år hvor målet er at de skal lære seg å leke og ha det morro


med ski på beina. Vi har i noen år drevet med skileik for barn mellom 4-8 år og etter


mange etterspørsler samt meget gode tilbakemeldinger på dette kjørte vi Skituppen


som et prøveprosjekt vinteren  20l3-20l4.  Dette ble det stor etterspørsel etter. Derfor
kjørte vi også i gang med dette for fult i år. Vårt mål er å tilby best mulig oppfølging


for alle og har derfor brukt mye ressurser på å ha en høy trenertetthet (batalte trenere)


slik at alle barna skal bli sett og aktivisert mens de går på ski. Dette krever også en


del utstyr i fonn av baller, bøtter, kjegler, erteposer, låneski, lånesko mm. Uten alle de


frivillige hadde det imidlertid ikke vært mulig. Vi har i tillegg til trenere en arsjenal


av såkalte voksenhjelpere som hjelper til med å holde barna samlet på sletten ved


Sognsvann Snøpark i tillegg til å generelt passe på. Vi tilbyr Skitupp-treninger en gang i


uka gjennom hele vinteren (7 januar - påske) og hver onsdag har vi mellom  80-l00  barn


i alderen 3-4 på trening. Det er litt av et skue. l tillegg har vi ca 500barn i alderen 4-8


som er på skileik  2  andre dager i uka. Mange av trenerne og de frivillige er denned i full


sving 3 ganger i uka for å aktivisere og trene tilsammen ca 600barn i alderen 3-8 år. Vi


ønsker med dette å søke midler til å fortsette å kunne gi et slikt aktivitetstilbud til denne


aldersgruppen. Vi er helt avhengige av våre frivillige til å gjøre mye av drajobben, men
vi er også avhengig av våre betalte trenere for å kunne fortsette å gi det beste tilbudet til


de unge. Vi blir stadig flere barn på trening og trenger derfor også hele tiden mer utstyr


for å kunne gi alle muligheten for å låne ski, gå sikksakk mellom kjegler etc.


ldrett og friluftsliv


3-4 år/ Begge


600


Sognsvann


Enonn! Vi har en frivillig sjef for både skituppen og skileiken som legger ned


utallige timer for å drive samt planlegge treningene. Hun organiserer alt fra trenere til


voksenhjelpere. Vi har ca  30  voksenhjelpere i sving hver uke i tillegg til trenere. l løpet


av en vinter blir dette mange dagsverk. Disse frivillige øker muligheten for at vi kan


få gjennomført best mulige treninger for de yngste og øker denned muligheten for at


akkurat disse små bama skal vokse opp med gode opplevelser av det å være ute, samt å


oppleve treningsglede. Vi er avhengige av disse!


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett_Skituppen.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


EIRIK MYHR NOSSUM


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett_Skituppen.x1sx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten EIRIK MYHR NOSSUM


som


BNA301-FHZZ


Bydel N01‘d1‘6 Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  Ol


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no


‘I III 0403  Oslo
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Trenere 48000 20 trenere i uka x 200,- x 12 uker


Utstyr 13000 Skileiksutstyr


Ski 9000 Låneski


Sum 70000


Trenere 48000 20 trenere i uka x 200,- x 12 uker


Utstyr 13000 Skileiksutstyr


Ski 9000 Låneski


Sum 70000







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DUZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 01:37


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Tåsen Idrettslag


Kontonummer 70820516026


Kontoinnehaver Tåsen Idrettslag


Internettside tåsenil.no


Postadresse Tåsenveien 32


Postnummer 0870


Poststed Oslo


Kontaktperson Anne Berit Bergo, leder


Fasttelefon 22232514


Mobilnummer 99407993


E-post (kvittering
sendes hit)


ab.bergo@online.no


Gjenta e-post ab.bergo@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DUZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 01:37


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Tåsen Idrettslag


navn


Kontonummer 708205 16026


Kontoinnehaver Tåsen Idrettslag


Internettside tåsenil.no


Postadresse Tåsenveien 32


Postnummer 0870


Poststed Oslo


Kontaktperson Anne Berit Bergo, leder


F asttelefon 22232514


Mobilnummer 99407993


E-post (kvittering


sendes hit)


Gjenta e-post


Svarkvittering


Bekreftelse


ab.bergo@online.no


ab.bergo@online.no
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 50000


Navn på tiltaket Opprusting av lekeplass i Tåsenveien 32 (53/9 Lekeplass/park)


Beskrivelse av tiltaket Friområdet/lekeplassen er oppgradert over flere år, og har et godt tilbud til barn og unge
med basket, fotball, tennis, treningsapparater m.m. Det bor mange småbarnsfamilier på
Tåsen/Ullevål, og området er flittig brukt i helger og på ettermiddager. Vi har registrert
et behov for noen trygge og morsomme lekeapparater også for de minste. I tillegg er det
behov for å fylle den store sandkassen med mer sand.


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn Barn


Antall deltakere. 500


Geografisk område Kommunalt friområde tilgjengelig for alle i nærmiljøet på Tåsen og omegn


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Vi vil kjøpe inn materialer og bygge en "Tipi/Indianertelt" av solide materialer i egnet
treslag (se vedlegg). 


Tåsen Idrettslag legger hele året ned et stort arbeid og i å forvalte og drifte dette
kommunale friområdet (siden 1924). Dette innebærer blant annet klipping av plener,
raking, rydding, spyling av lekeplass, islegging av skøytebane m.m.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett og beskrivelse av prosjektet.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


ANNE BERIT WANG BERGO


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 50000


Navn på tiltaket Opprusting av lekeplass i Tåsenveien  32  (53/9 Lekeplass/park)


Beskrivelse av tiltaket Friområdet/lekeplassen er oppgradert over flere år, og har et godt tilbud til barn og unge


med basket, fotball, tennis, treningsapparater m.m. Det bor mange småbarnsfamilier på


Tåsen/Ullevål, og området er flittig brukt i helger og på ettermiddager. Vi har registrert


et behov for noen trygge og morsomme lekeapparater også for de minste. I tillegg er det


behov for å fylle den store sandkassen med mer sand.


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn Barn


Antall deltakere. 500


Geografisk område Kommunalt friområde tilgjengelig for alle i nærmiljøet på Tåsen og omegn


Beskrivelse av den Vi vil kjøpe inn materialer og bygge en "Tipi/Indianertelt" av solide materialer i egnet


frivillige innsatsen i treslag (se vedlegg).


tiltaket


Tåsen Idrettslag legger hele året ned et stort arbeid og i å forvalte og drifte dette


kommunale friområdet (siden 1924). Dette innebærer blant annet klipping av plener,


raking, rydding, spyling av lekeplass, islegging av skøytebane m.m.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett og beskrivelse av prosjektet.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten ANNE BERIT WANG BERGO


SOHI
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Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DVZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 07:23


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Oslo Nord-Vest revmatikerforening


Organisasjonsnummer 991465804


Kontonummer 05300750364


Kontoinnehaver Oslo Nord-Vest revmatikerforening


Postadresse PB 4567 Nydalen


Postnummer 0404


Poststed Oslo


Kontaktperson Eva-Lill Kamhaug


Fasttelefon 22382333


Mobilnummer 48234053


E-post (kvittering
sendes hit)


eva-lill@kamhaug.no


Gjenta e-post eva-lill@kamhaug.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DVZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 07:23


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Oslo Nord-Vest revmatikerforening


navn


Organisasjonsnummer 991465 804


Kontonummer 05 30075 0364


Kontoinnehaver Oslo Nord-Vest revmatikerforening


Postadresse PB 4567 Nydalen


Postnummer 0404


Poststed Oslo


Kontaktperson Eva-Lill Kamhaug


F asttelefon 223 82333


Mobilnummer 48234053


E-post (kvittering eva-lill@kamhaug.no


sendes hit)


Gjenta e-post eva-lill@kamhaug.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 15000


Navn på tiltaket Trening i vann, ikke for yngre revmatikere?


Beskrivelse av tiltaket Oslo Nord-Vest revmatikerforening har flere treninger i varmt vann for sine
medlemmer. Vi er i gang med et tiltak for de eldre revmatikerne over 70 år, for å få dem
til å bruke tilbudet om trening, og ser at vi fremdeles på jobbe mer med dette. 
Vi ser også at det er vanskelig å få kontakt med de yngre medlemmene, de mellom 25
og 50 år. De er fraværende på mange av våre aktiviteter, både på medlemsmøter, turer
og trening.  Grunnene til dette kan være flere. Vi tror at den viktigste grunnen er at
de ikke føler fellesskap med damer som kunne være deres mor eller bestemor. De har
sykdommen felles men er opptatt av ulike problemstillinger.  
Vi får i år et styre med flere medlemmer under 50 år som skal jobbe med kontakten med
den yngre del av medlemsmassen. Tiltaket/prosjektet vil være todelt.  
Del I. Tilby en vanntreningstime i uka som er på kvelden. Denne timen skal i
utgangspunktet være forbeholdt de under 50 år.  
Del II. Få kontakt med de yngre medlemmene gjennom facebook, nyhetsbrev,  e-post.
På denne måten finne ut hva de er interessert i og hvordan vi som frivillig organisasjon
kan gi støtte til denne gruppa. 
Forklaring til antall deltakere. 
Del I Trening i vann. Det er plass til max 15 personer i bassenget. Tilbudet går til alle
men det begrenset plass i bassenget 
Del II. Opprette kontakt med den yngre gruppa og arrangere møteplasser.  Denne delen
gjelder også hele gruppa, men her er det ingen begrensninger på antall.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn 25-50 begge kjønn


Antall deltakere. 30


Geografisk område Oslo Nord-Vest


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Den frivillige innsatsen vil ligge mest i del II av prosjektet. Hele styret, men mest
"ungdommen" vil kontakte våre yngre medlemmer gjennom sosiale medier og e-post
for å prøve å finne ut ha de er interessert i at vi skal jobbe med, som de kan ha nytte av.
Deretter opprette møteplasser og finne emner som passer for de litt yngre revmatikerne,
og gjennomføre dette. 
Når det gjelder trening i vann, del I, må vi finne ledig bassengtid og instruktør. Det må
sendes ut informasjon. Vi må betale leie for basseng og honorar til trener og vi sponer
en del av treningsavgiften.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


budsjett søknad Nordre Aker.docx


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 15000


Navn på tiltaket Trening i Vann, ikke foryngre revmatikere?


Beskrivelse av tiltaket Oslo Nord-Vest revmatikerforening har flere treninger i varmt vann forsine


medlemmer. Vi er i gang med et tiltak forde eldre revmatikerne over 70år, for å fådem


til å bruke tilbudet om trening, og ser at vi fremdeles på jobbe mer med dette.


Vi ser også at det er vanskelig å fåkontakt med de yngre medlemmene, de mellom 25


og 50år. De er fraværende påmange av våre aktiviteter, både på medlemsmøter, turer


og trening. Grunnene til dette kan være flere. Vi trorat den viktigste grunnen er at


de ikke føler fellesskap med damer som kunne være deres mor eller bestemor. De har


sykdommen felles men er opptatt av ulike problemstillinger.


Vi får i år et styre med flere medlemmer under 50år som skal jobbe med kontakten med


den yngre del av medlemsmassen. Tiltaket/prosjektet vil være todelt.


Del l. Tilby en vanntreningstime i uka som er på kvelden. Denne timen skal i


utgangspunktet være forbeholdt de under 50år.


Del ll. Få kontakt med de yngre medlemmene gjennom facebook, nyhetsbrev, e-post.


På denne måten finne ut hva de er interessert i og hvordan vi som frivillig organisasjon


kan gi støtte til denne gruppa.


Forklaring til antall deltakere.


Del l Trening i vann. Det er plass til max l5 personer i bassenget. Tilbudet går til alle


men det begrenset plass i bassenget


Del ll. Opprette kontakt med den yngre gruppa og arrangere møteplasser. Denne delen


gjelder også hele gruppa, men her er det ingen begrensninger på antall.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn 25-50begge kjønn


Antall deltakere. 30


Geografisk område Oslo Nord-Vest


Beskrivelse av den Den frivillige innsatsen vil ligge mest i del ll av prosjektet. Hele styret, men mest


frivillige innsatsen i "ungdommen" vil kontakte våre yngre medlemmer gjennom sosiale medier og e-post


tiltaket forå prøve å finne ut ha de er interessert i at vi skal jobbe med, som de kan ha nytte av.


Deretter opprette møteplasser og finne emner som passer forde litt yngre revmatikerne,


og gjennomføre dette.


Når det gjelder trening i vann, del l, må vi finne ledig bassengtid og instruktør. Det må


sendes ut informasjon. Vi må betale leie forbasseng og honorar til trener og vi sponer


en del av treningsavgiften.


Er det søkt om støtte Nei


fortiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El budsjett søknad Nordre Aker.docx
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


SOLVEIG EVA-LILL GRAN KAMHAUG


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten SOLVEIG EVA-LILL GRAN KAMHAUG


som


BNA301-DVZZ


Bydel N01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


'Ez Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no
1  Ill 0403  Oslo
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Trening i vann, ikke for yngre revmatikerne? 


Budsjett 


 


Utgifter 


Budsjett del I 


Leie av basseng for et semester      kr 12000.- 


Honorar til instruktør for et semester      kr   9000.- 


         kr 21000.- 


 


Utgifter del II 


Utsending av informasjon på SMS    kr   500.- 


Leie av møtelokaler/møteplasser    kr 2500.- 


Honorar til foreleser      kr 3000.- 


        Kr 6000.- 


 


Totalt utgifter for hele prosjektet     kr 27 000.- 


 


Inntekter  


Frivillighetsmidler fra  


Bydel Nordre Aker      kr 15000.- 


Egenandel  bassengtrening     kr   7000.-    


Midler fra Oslo Nord-Vest revmatikerforening    kr   5000.- 


        Kr 27000.- 


Trening i  vann, ikke for yngre revmatikerne?


Budsjett


Utgifter


Budsjett del I


Leie av basseng for et semester


Honorar til instruktør for et semester


Utgifter del  II


Utsending av informasjon på SMS


Leie av møtelokaler/møteplasser


Honorar til foreleser


Totalt utgifter for hele prosjektet


Inntekter


Frivillighetsmidler fra


Bydel Nordre Aker


Egenandel bassengtrening


Midler fra Oslo Nord-Vest revmatikerforening


kr 12000.-


kr 9000.-


kr 21000.-


kr 500.-


kr 2500.-


kr 3000.-


Kr 6000.-


kr 27  000.-


kr 15000.-


kr 7000.-


kr 5000.-


Kr 27000.-







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DWZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 09:40


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


"Nordre Aker O2-samarbeid" c/o Nydalens Skiklub


Organisasjonsnummer 984 054 815


Kontonummer 0530 29 17169


Kontoinnehaver Nydalens Skiklub


Postadresse Postboks 32 Nydalen


Postnummer 0409


Poststed Oslo


Kontaktperson Terje Dengerud


Mobilnummer 90531903


E-post (kvittering
sendes hit)


terje.dengerud@mesta.no


Gjenta e-post terje.dengerud@mesta.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DWZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 09:40


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens "Nordre Aker O2-samarbeid" c/o Nydalens Skiklub


navn


Organisasjonsnummer 984 054 815


Kontonummer 05 3 0 29 17169


Kontoinnehaver Nydalens Skiklub


Postadresse Postboks 32 Nydalen


Postnummer 0409


Poststed Oslo


Kontaktperson Terje Dengerud


Mobilnummer 90531903


E-post (kvittering terje.dengerud@mesta.no


sendes hit)


Gjenta e-post terje.dengerud@mesta.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 60000


Navn på tiltaket Nordre Aker O2-samarbeid (Lyn Ski, Koll, Kjelsås langrenn og Nydalens Skiklub)


Beskrivelse av tiltaket A. Klubbene søker om støtte til å gjennomføre felles treninger og trening-/
miljøsamlinger for ungdommene i klubbene for å styrke sosialt samhold og gi verdifull
inspirasjon i en alder der idrett generelt opplever stort frafall. Dette vil gjennomføres
som følger: 


1) Felles intervalltreninger i skogen i mai – oktober. Variert opplegg som passer for alle
idretter.  
3) En eller to dagsamling med utgangspunkt i Olympiatoppens treningsenter og/eller
Kikut/Kobberhaugen el.l 


Aktiviteten er et tillegg til det totale felles og koordinerte aktivitetstilbudet som tilbys
denne gruppen fra klubbene. 


B. I tillegg søkes om støtte til treningsamling for elevene som tar Toppidrett på Nydalen
VGS. Her stiller klubbene med trenere, mens det søkes om støtte til overnatting.


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn 13-16 år og 17-20 år


Antall deltakere. 80


Geografisk område Nordre Aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Dette tilbudet kommer i tillegg til den frivillige og koordinerte aktiviteten i klubbene.
Den frivillige aktiviteten i disse tiltakene er forberedelse og gjennomføring av treninger
(opp mot 80 ungdommer).


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


søknadsskjema 06 Nordre Aker 2015.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


TERJE DISCHLER DENGERUD


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 60000


Navn påtiltaket Nordre Aker OZ-samarbeid (Lyn Ski, K011, Kjelsås langrenn og Nydalens Skiklub)


Beskrivelse av tiltaket A. Klubbene søker om støtte til å gjennomføre felles treninger og trening-/


miljøsamlinger for ungdommene i klubbene for å styrke sosialt samhold og gi verdifull


inspirasj on i en alder der idrett generelt opplever stort frafall. Dette vil gjennomføres


som følger:


l) Felles intervalltreninger i skogen i mai  -  oktober. Variert opplegg som passer for alle


idretter.


3) En eller to dagsamling med utgangspunkt i Olympiatoppens treningsenter og/eller


Kikut/Kobberhaugen el.l


Aktiviteten er et tillegg til det totale felles og koordinerte aktivitetstilbudet som tilbys


denne gruppen fra klubbene.


B. l tillegg søkes om støtte til treningsamling for elevene som tar Toppidrett på Nydalen


VGS. Her stiller klubbene med trenere, mens det søkes om støtte til overnatting.


Type tiltak: ldrett og friluftsliv


Alder/kjønn 13-16 år og 17-20 år


Antall deltakere. 80


Geografisk område Nordre Aker


Beskrivelse av den Dette tilbudet kommer i tillegg til den frivillige og koordinerte aktiviteten i klubbene.


frivillige innsatsen i Den frivillige aktiviteten i disse tiltakene er forberedelse og gjennomføring av treninger


tiltaket (opp mot 80 ungdommer).


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El søknadsskjema 06Nordre Aker 20l5.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten TERJE DISCHLER DENGERUD


SOIH
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Aktiviteten er ikke spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede. 


 
Andre opplysninger : 


Regnskaper og rapporter for tilskuddene i 2010, 2011, 2012 og 2013 er levert innen oppgitte 
frister.  


 
 
Budsjett/finansieringsplan: (kan evt. vedlegges på eget ark) 
Inntekter og utgifter må spesifiseres, også medlemskontigent/egenandel, driftsstøtte, grunnstøtte etc. 
 


Inntekter : Utgifter : 
Støtte fra Nordre Aker:  42:000 kr Dagsamling Sogn: 10.000 kr 


Egenandel deltagere: 22.500 kr Foredragsholdere/eksterne trenere: 
10.000 kr 


 Hytteleie helgesamling: 22.000 kr 


 Ekstern trener/foredragsholder: 
10.000 kr 


 Mat og reise: 12.500 kr 


  


Sum : 64.500 kr Sum : 64.500 kr 


  
Støtte fra Nordre Aker:  18.000 kr Treningsamling Sjusjøen 30 


deltagere, 3 netter a kr 300 
Egenandel deltagere: 9.000 kr  
Sum: 27.000 Sum: 27.000 


 
Søkes det om eller er det innvilget midler fra andre offentlige eller private instanser, evt. hvilke? 


Søkes ikke om andre midler 


 


 


 
Regnskap for siste  tilskudd  …X…ikke søkt tidligere…….           
Rapport for siste tilskudd ……X…ikke søkt tidligere……..           
Årsregnskap / rapport for :……………. 


 
Søknaden skrives ut, undertegnes og  sendes  Bydel Nordre Aker, 
Postboks 4433 Nydalen, 0403 Oslo eller 







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FJZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 12:44


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Grefsen Kjelsås Husflidslag


Organisasjonsnummer 993 606 871


Kontonummer 90040619614


Kontoinnehaver Grefsen Kjelsås Husflidslag


Postadresse c/o Eva Norgaard Johansen, Rundmyrveien 1B


Postnummer 0891


Poststed Oslo


Kontaktperson Eva Norgaard Johansen


Mobilnummer 95879124


E-post (kvittering
sendes hit)


rkjoelst@online.no


Gjenta e-post rkjoelst@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FJZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 12:44


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Grefsen Kjelsås Husflidslag


navn


Organisasjonsnummer 993 606 871


Kontonummer 90040619614


Kontoinnehaver Grefsen Kjelsås Husflidslag


Postadresse c/o Eva Norgaard Johansen, Rundmyrveien 1B


Postnummer 0891


Poststed Oslo


Kontaktperson Eva Norgaard Johansen


Mobilnummer 95879124


E-post (kvittering rkjoelst@online.no


sendes hit)


Gjenta e-post rkjoelst@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 25000


Navn på tiltaket Pinner og Prat


Beskrivelse av tiltaket Samle hjemmeværende kvinne og menn, 3 timer på formiddagene annen hver onsdag
til strikking og sosialt samvær. Vi lærer de som ikke kan stikke å strikke og andre er
selvgående. Vi strikker bl.a til Amanda prosjektet på Ullevål Sykehus, Sanitetskvinnene
som har sine prosjekter bl.a. i Afrika og Kirkens bymisjon


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn alle aldre, begge kjønn


Antall deltakere. 20


Geografisk område Grefsen Kjelsås


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Innkjøp av garn og strikkepinner, baking av kaker til kaffen, kjøring.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett for pinner og prat 2015.xls


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


ELLEN SEMB


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 25000


Navn på tiltaket Pinner og Prat


Beskrivelse  av tiltaket Samle  hjemmeværende kvinne og menn, 3 timer påformiddagene annen hver onsdag


til strikking og sosialt samvær.  Vi  lærer de som  ikke  kan stikke å strikke og andre er


selvgående.  Vi  strikker bl.a til Amanda prosjektet påUllevål Sykehus, Sanitetskvinnene


som har sine prosjekter bl.a.  i  Afrika og Kirkens bymisjon


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn alle aldre, begge kjønn


Antall deltakere. 20


Geografisk område Grefsen Kjelsås


Beskrivelse av den lnnkjøp av garn og strikkepinner, baking av kaker til kaffen, kjøring.


frivillige innsatsen  i


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til  søknaden


Budsjett for  tiltaket  det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett for pinner og prat 2015.xls


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten ELLEN SEMB


SOIH
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Budsjett for Pinner og prat


Baby ull Kr 18,5 30 nøster 21 møter 11655
Sokkegarn Kr 11 10 nøster 21 møter 2310
Blandingsgarn Kr  15,5 10 nøster 21 møter 3255
Strikkepinner rundpinner Kr 30 10 stk 21 møter 300
Strikkepinner strømpepinner Kr 26 30 par 21 møter 780
Bakevarer 21 kaker 'a kr 100 2100
porto forsendelse av pakker 4000
reisepenger 2000


 totalt for 21 møter 26400


Budsjett for Pinner og prat


Baby ull


Sokkegarn


Blandingsgarn


Strikkepinner rundpinner


Strikkepinner strøm pepinner


Bakevarer


porto


reisepenger


totalt for 21 møter


Kr 18,5 30 nøster


Kr 11 10 nøster


Kr 15,5 10 nøster


Kr 30 10stk


Kr 26 30 par


21 kaker 'a kr 100


forsendelse av pakker


21 rnøter


21 rnøter


21 rnøter


21 rnøter


21 rnøter


11655
2310
3255


300
780
2100
4000
2000


26400







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DXZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 14:30


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Marienlyst og Ullevål skoleorkester (MUSO)


Organisasjonsnummer 875434012


Kontonummer 7877 08 82906


Kontoinnehaver Marienlyst og Ullevål skoleorkester ved Sissel Monsvold, Claus Borchs vei 11, 0853
Oslo


Internettside www.muso.no


Postadresse Tåsen alle 21a


Postnummer 0853


Poststed Oslos


Kontaktperson Jemima Garcia-Godos


Fasttelefon 22951341


Mobilnummer 48216138


E-post (kvittering
sendes hit)


jemimagarciagodos@gmail.com


Gjenta e-post jemimagarciagodos@gmail.com


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DXZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 14:30


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Marienlyst og Ullevål skoleorkester (MUSO)


navn


Organisasjonsnummer 875434012


Kontonummer 7877  08 82906


Kontoinnehaver Marienlyst og Ullevål skoleorkester ved Sissel Monsvold, Claus Borchs vei ll, 0853


Oslo


lntemettside WWW.muso.no


Postadresse Tåsen alle 21a


Postnummer 0853


Poststed Oslos


Kontaktperson J emima Garcia-Godos


F asttelefon 22951341


Mobilnummer 48216138


E-post (kvittering jemimagarciagodos@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post jemimagarciagodos@gmail.com
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 37000


Navn på tiltaket MUSO Jubileumsår 2015 – Vårsemester


Beskrivelse av tiltaket MUSO er et foreldredrevet strykeorkester for barn i alder 7-15 år. Per tiden har vi 36
elever. I år feirer vi vår 60-årsjubilieum og de musikkfaglige aktivitetene det søkes
midler til i programmet for jubileumsåret.  
Aktivitet 1: Vinterseminar på Ullevål skole 
7. februar arrangerer vi ett dagsseminar for alle våre medlemmer. Det blir konsentrert
øving og samspill i små grupper ledet av tre av våre faste lærere, samt en sosial aktivitet
for barna lørdagskveld. Dagsseminarer er veldig populære blant våre medlemmer og
foreldrene. Seminaret vil finne sted på Ullevål skole og det sosiale aktivitet vil foregår
på Eventyrplassen. Dette blir det første av flere seminarer som forbereder elevene til
Jubileums konsert i høst. Påventet deltakelse: 30 elever. Tilskudd til instruktør/dirigent
honorar: 6.000.- 
Aktivitet 2: Huskonserter på Bakkehaugen kirke 
MUSO arrangerer to huskonserter i Bakkehaugen 19. og 26. mars. I huskonsertene får
eleveneanledning til å spille solostykker, samt i duo eller kvartett. Pga antall elever,
setter vi opp to konserter. Konserten gir anledning til å utvide elevenes repertoar og vise
frem deres ferdigheter. Konserten har stor betydning i elevenes faglig utvikling. Elevene
spiller med akkompagnatør og har en ekstra forberedelses økt med akkompagnatør.
Deltakelse: 36 elever. Tilskudd til akkompagnatør honorar: 10.000.- 
Aktivitet 3: Samarbeidsseminar i Saltø gård 
Orkesteret gjennomfører et samarbeidsseminar med Tonsenhagen skoles strykeorkester
(TSSO) 12.-14. juni i år. Samarbeidet om en orkestersamling om sommeren har pågått
i flere og arrangementet er en stor miljøskapende suksess som gir umiddelbar fremgang
for våre elevers spilleferdigheter. Elevene har anledning til å bli bedre kjent, også på
tvers av orkestre. Tre lærere vil delta i seminaret, som avsluttes med en felles konsert.
I år blir repertoar for Jubileumskonsert til høsten bli introdusert på Saltø. Påventet
deltakelse: 25 elever. Tilskudd for instruktør/dirigent honorar: 16.000.- 
Aktivitet 4: Sommerkonsert i Jubileumsår 2015, ved Bakkehaugen kirke 
Årets sommerseminar finner sted 11.juni ved Bakkehaugen kirke. Det er både aspirant-
og hovedorkester som spiller sommeren inn. Dette utgjør en fantastisk musikalsk
opplevelse for både elevenes familier og øvrige publikum fra bydelen, spesielt når vi
feirer 60 års jubileum. Konserten annonseres i lokalmiljøet, spesielt blant Marienlyst-
og Ullevål skole elevene. Deltakelse: 36 elever. Tilskudd for dirigent honorar: 5000.-


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Barn i 7-15 års alder


Antall deltakere. 36


Geografisk område Bydel Nordre Aker, og Saltø gård


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 37000


Navn påtiltaket MUSO Jubileumsår 2015 — Vårsemester


Beskrivelse av tiltaket MUSO er et foreldredrevet strykeorkester for barn i alder 7-15 år. Per tiden har vi 36


elever. l år feirer vi vår 60-årsjubilieum og de musikkfaglige aktivitetene det søkes


midler til i programmet for jubileumsåret.


Aktivitet 1: Vinterseminar påUllevål skole


7. februar arrangerer vi ett dagsseminar for alle våre medlemmer. Det blir konsentrert


øving og samspill i små grupper ledet av tre av våre faste lærere, samt en sosial aktivitet


for barna lørdagskveld. Dagsseminarer er veldig populære blant våre medlemmer og


foreldrene. Seminaret vil finne sted på Ullevål skole og det sosiale aktivitet vil foregår


på Eventyrplassen. Dette blir det første av flere seminarer som forbereder elevene til


Jubileums konsert i høst. Påventet deltakelse: 30 elever. Tilskudd til instruktør/ dirigent


honorar: 6.000.-


Aktivitet 2: Huskonserter på Bakkehaugen kirke


MUSO arrangerer to huskonserter i Bakkehaugen 19. og 26. mars. l huskonsertene får


eleveneanledning til å spille solostykker, samt i duo eller kvartett. Pga antall elever,


setter vi opp to konserter. Konserten gir anledning til å utvide elevenes repertoar og vise


frem deres ferdigheter. Konserten har stor betydning i elevenes faglig utvikling. Elevene


spiller med akkompagnatør og har en ekstra forberedelses økt med akkompagnatør.


Deltakelse: 36 elever. Tilskudd til akkompagnatør honorar: 10.000.-


Aktivitet 3: Samarbeidsseminar i Saltø gård


Orkesteret gjennomfører et samarbeidsseminar med Tonsenhagen skoles strykeorkester


(TSSO) 12.-14. juni i år. Samarbeidet om en orkestersamling om sommeren har pågått


i flere og arrangementet er en stor miljøskapende suksess som gir umiddelbar fremgang


for våre elevers spilleferdigheter. Elevene har anledning til å bli bedre kjent, også på


tvers av orkestre. Tre lærere vil delta i seminaret, som avsluttes med en felles konsert.


l år blir repertoar for Jubileumskonsert til høsten bli introdusert på Saltø. Påventet


deltakelse: 25 elever. Tilskudd for instruktør/dirigent honorar: 16.000.-


Aktivitet 4: Sommerkonsert i Jubileumsår 2015, ved Bakkehaugen kirke


Årets sommerseminar finner sted 1 1. juni ved Bakkehaugen kirke. Det er både aspirant-


og hovedorkester som spiller sommeren inn. Dette utgjør en fantastisk musikalsk


opplevelse for både elevenes familier og øvrige publikum fra bydelen, spesielt når vi


feirer 60 års jubileum. Konserten annonseres i lokalmiljøet, spesielt blant Marienlyst-


og Ullevål skole elevene. Deltakelse: 36 elever. Tilskudd for dirigent honorar: 5000.-


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Barn i 7-15 års alder


Antall deltakere. 3 6


Geografisk område Bydel Nordre Aker, og Saltø gård
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Alle våre aktiviteter gjennomføres på dugnad blant styremedlemmer og foreldre/
foresatte ved orkesteret.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Søknad-BNA-frivilligthesmidler-2015-budsjett.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


JEMIMA VICTORIA GARCIA-GODOS NAVEDA


Beskrivelse av den Alle våre aktiviteter gjennomføres pådugnad blant styremedlemmer og foreldre/


frivillige innsatsen i foresatte ved orkesteret.


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Søknad-BNA-frivilligthesmidler-ZO l 5-budsj ett.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten JEMIMA VICTORIA GARCIA-GODOS NAVEDA


SOl’I1
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Søknad til Bydel Nordre Akers frivillighetsmidler 2015 


15.januar 2015 


Søker: Marienlyst og Ullevål skoleorkester (MUSO) 


Navn på tiltaket: MUSO Jubileumsår 2015 – Vårsemesteret 


 


Utgifter Sum Vintersem. 2 huskonserter Saltø Sommerkonsert


Leie lokaler 1000 3000 49000 1500


Innkjøp mat 2500 2000 7500 1000


Innkjøp annet (blomster) 0 1200 800 800


Instruktører, dirigent 10000 10000 24000 7500


Akkompagnatør (ekstra øvelse, generalprøve og konsert) 0 10000 0 0


Sum utgifter 13500 26200 81300 10800


Inntekter


Egen andel medlemmer 4000 0 30000 0


Billettsalg 0 4000 0 3000


MUSOs egne midler 3500 12200 10300 2800


Tonsenhangen skoleorkester andel utgifter 0 0 25000 0


Søknad: Bydel Nordre Aker 37000 6000 10000 16000 5000


13500 26200 81300 10800


Huskonserter: 2 lærere per konsert, 2500.- per lærer


Sommer- og julekonsert: 3 lærere per konsert, 2500.- per lærer


Søknad til Bydel Nordre Akers frivillighetsmidler 2015


15.januar 2015


Søker: Marienlyst og Ullevål skoleorkester (MUSO)


Navn på tiltaket: MUSO Jubileumsår 2015- Vårsemesteret


Utgifter Sum


Leie lokaler


Innkjøp mat


Innkjøp annet (blomster)


Instruktører, dirigent


Akkompagnatør (ekstra øvelse, generalprøve og konsert)


Sum utgifter


Inntekter


Egen andel medlemmer


Billettsalg


MUSOs egne midler


Tonsenhangen skoleorkester andel utgifter


Søknad: Bydel Nordre Aker 370001


Huskonserter: 2 lærere per konsert, 2500.- per lærer


Sommer- ogjulekonsert: 3 lærere per konsert, 2500.- per lærer


Vintersem. 2 huskonserter


1000


2500


0


10000


0


13500


4000


0


3500


0


6000


13500


3000


2000


1200


10000


10000


26200


4000


12200


10000


26200


S a  I tØ


49000


7500


800


24000


0


81300


30000


0


10300


25000


16000


81300


Som me rkonse rt


1500


1000


800


7500


0


1o8ool


0


3000


2800


0


5000


10800







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DYZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 16:04


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


FabelAkt v/Kristine Haugland


Organisasjonsnummer 985 964 017


Kontonummer 6045.05.43368


Kontoinnehaver Kristine Haugland


Internettside www.fabelakt.no, kristinehaugland.no


Postadresse Christiesgt 34 a


Postnummer 0557


Poststed Oslo


Kontaktperson Kristine Haugland


Mobilnummer 41548840


E-post (kvittering
sendes hit)


kristine.haugland@gmail.com


Gjenta e-post kristine.haugland@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DYZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 16:04


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens F abelAkt v/Kristine Haugland


navn


Organisasjonsnummer 985 964 017


Kontonummer 6045.05.43368


Kontoinnehaver Kristine Haugland


Internettside WWW.fabelakt.no, kristinehaugland.no


Postadresse Christiesgt 34 a


Postnummer 0557


Poststed Oslo


Kontaktperson Kristine Haugland


Mobilnummer 41548840


E-post (kvittering kristine.haugland@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post kristine.haugland@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 12500


Navn på tiltaket Mitt Oslo


Beskrivelse av tiltaket Mitt Oslo er et fortellerprosjekt der seniorer og juniorer møtes rundt fortellinger fra
de samme hjørnene, gatene og løkkene. Tre dagers verkstedjobbing på skolen, med
inviterte seniorer fra området. Vi vil at ungdom skal vokse opp med en tydelig og
positiv idé om sitt oppvekstmiljø og ha en lokal identitet. Med Mitt Oslo legger vi til
rette for at folk som lever i samme miljø kan møtes på tvers av generasjoner. Vi søker kr
12500,- støtte av bydel Nordre Aker til den frivillige delen av arbeidet med Mitt Oslo –
Morellbakken 2015. 


Historikk: 
Tidligere het prosjektet Løkka mi, da vi har gjennomført det flere ganger i samarbeid
med Deichmanske biblitek med støtte fra Norsk Kulturråd og bydelen der. Denne
vinteren skal vi ha tilsammen fire gjennomføringer i regi av Den kulturelle skolesekken
og Utdanningsetaten i Oslo. I uke 46 2014, hadde vi Mitt Oslo på Apalløkka og
Ammerudhjemmet, og i januar og februar skal vi være i deres bydel og på Abildsø.
Selve de tre dagene med verkstedjobbing/forestilling er betalt av Den kulturelle
skolesekken i Oslo.  


Da vi var på Ammerud i høst, mottok vi støtte fra bydelen der. Vi så at for å få
til gode prosesser og skape varige relasjoner og samarbeidspartnere, trengte vi
mer ressurser. Vi la inn mye tid og planlegging på å kurse seniorer, fasilitere flere
møter mlm generasjonene, og administrere samarbeidet mlm prosjektet, skolen, og
Ammerudhjemmet. Vi hadde deler av opplegget og særlig forestillingen siste dag, i
kafeen på Ammerudhjemmet. Arbeidet ga oss erfaring som vi drar nytte av nå i bydelen
deres. Blant annet gikk mye av tiden der på logistikk og bruk av Ammerudhjemmet til
forestilling/instruksjon, og vi erfarte at sykehjemmet satte rammer for prosjektet som
gjorde at vi nå velger å rekruttere litt yngre seniorer i bydel Nordre Aker. 


Les gjerne mer om selve prosjektet her: 
http://www.dks.osloskolen.no/produksjon_15856


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 14 og 70+. Begge kjønn


Antall deltakere. 140


Geografisk område Morellbakken skole, Grefsen/Kjelsås


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Prosjektledelsen, frilans fortellerne Katinka Brodin og Kristine Haugland, jobber nå
frivillig med å finne seniorer og lokale samarbeidspartnere rundt Morellbakken skole.
Vi trenger å få med interesserte, taleføre seniorer som er vokst opp på Grefsen/Kjelsås
og som synes det er viktig med kontakt på tvers av generasjonene. Vi har opprettet
kontakt med daglig leder på Kuben 62+ og legger opp til at mye av rekrutteringen av
seniorer kan foregå herfra. I tillegg bruker vi eget nettverk og sosiale medier på nettet. 


Det er snakk om at vi må oppholde oss i miljøer der seniorer er og informere, kurse og
drikke kaffe. Vi skal i tillegg fasilitere møter med seniorene og ungdomsrepresentanter
før kursstart, og sørge for bevertning og ivaretagelse ellers av de eldre når vi er


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp


Navn  på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type  tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk  område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


Bydel Nordre Aker


12500


Mitt Oslo


Mitt Oslo er et fortellerprosj ekt der seniorer og juniorer møtes rundt fortellinger fra


de samme hjømene, gatene og løkkene. Tre dagers verkstedj obbing på skolen, med
inviterte seniorer fra området. Vi vil at ungdom skal vokse opp med en tydelig og


positiv ide om sitt oppvekstmiljø og ha en lokal identitet. Med Mitt Oslo legger vi til


rette for at folk som lever i samme miljø kan møtes på tvers av generasjoner. Vi søker kr


l2500,- støtte av bydel Nordre Aker til den frivillige delen av arbeidet med Mitt Oslo  -


Morellbakken  2015.


Historikk:


Tidligere het prosjektet Løkka mi, da vi har gjennomført det flere ganger i samarbeid


med Deichmanske biblitek med støtte fra Norsk Kulturråd og bydelen der. Denne


vinteren skal vi ha tilsammen fire gjennomføringer i regi av Den kulturelle skolesekken


og Utdanningsetaten i Oslo. l uke  46 2014, hadde vi Mitt Oslo på Apalløkka og
Ammerudhjemmet, og i januar og februar skal vi være i deres bydel og på Abildsø.


Selve de tre dagene med verkstedjobbing/forestilling er betalt av Den kulturelle


skolesekken i Oslo.


Da vi var på Ammerud i høst, mottok vi støtte fra bydelen der. Vi så at for å få


til gode prosesser og skape varige relasjoner og samarbeidspartnere, trengte vi
mer ressurser. Vi la inn mye tid og planlegging på å kurse seniorer, fasilitere flere


møter mlm generasjonene, og administrere samarbeidet mlm prosjektet, skolen, og


Ammerudhjemmet. Vi hadde deler av opplegget og særlig forestillingen siste dag, i


kafeen på Ammerudhj emmet. Arbeidet ga oss erfaring som vi drar nytte av nå i bydelen


deres. Blant annet gikk mye av tiden der på logistikk og bruk av Ammerudhjemmet til


forestilling/instruksj on, og vi erfarte at sykehjemmet satte rammer for prosjektet som


gjorde at vi nå velger å rekruttere litt yngre seniorer i bydel Nordre Aker.


Les gjeme mer om selve prosjektet her:
http://WWW.dks.osloskolen.no/produksjon_15  85 6


Frivillig kulturliv


14 og 70+.  Begge kjønn


140


Morellbakken skole, Grefsen/Kjelsås


Prosjektledelsen, frilans fortellerne Katinka Brodin og Kristine Haugland, jobber nå
frivillig med å finne seniorer og lokale samarbeidspartnere rundt Morellbakken skole.


Vi trenger å få med interesserte, taleføre seniorer som er vokst opp på Grefsen/Kjelsås


og som synes det er viktig med kontakt på tvers av generasj onene. Vi har opprettet
kontakt med daglig leder på Kuben  62+  og legger opp til at mye av rekrutteringen av


seniorer kan foregå herfra. l tillegg bruker vi eget nettverk og sosiale medier på nettet.


Det er snakk om at vi må oppholde oss i miljøer der seniorer er og infonnere, kurse og


drikke kaffe. Vi skal i tillegg fasilitere møter med seniorene og ungdomsrepresentanter


før kursstart, og sørge for bevertning og ivaretagelse ellers av de eldre når vi er
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


nede på skolen. Vi forsøker også å få til et type etterspill der for eksempel en
pensjonistforeninger og skolen kan skape nye arrangementer etter Mitt Oslo er over. 


De frivillige seniorene forplikter seg til å bli med på møter med oss, møter med ungdom
og minst en dag underveis i opplegget. Vi åpner for at de ikke må være med alle tre
dager under selve undervisningen hele tiden, men er velkomne til å delta så mye de
ønsker. Her vil vi nok ha fleksible og individuelle løsninger.    


I tillegg vil vi legge opp til å foreslå nytt møte på skolen mlm generasjonene etter
avsluttet prosjekt, for at de kan få til nye generasjonsmøter og arrangementer uten Mitt
Oslo/FabelAkt.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Det er søkt og fått støtte av DKS Oslo til selve undervisningen av 8. trinn på
Morellbakken. Honorar i tre dager.


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


BUDSJETT Morellbakken.ods


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


KRISTINE HAUGLAND


nede på skolen. Vi forsøker også å få til et type etterspill der for eksempel en


pensj onistforeninger og skolen kan skape nye arrangementer etter Mitt Oslo er over.


De frivillige seniorene forplikter seg til å bli med på møter med oss, møter med ungdom


og minst en dag underveis i opplegget. Vi åpner for at de ikke må være med alle tre


dager under selve undervisningen hele tiden, men er velkomne til å delta så mye de


ønsker. Her vil vi nok ha fleksible og individuelle løsninger.


l tillegg vil vi legge opp til å foreslå nytt møte på skolen mlm generasjonene etter


avsluttet prosjekt, for at de kan få til nye generasjonsmøter og arrangementer uten Mitt


Oslo/FabelAkt.


Er det søkt om støtte Ja


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Det er søkt og fått støtte av DKS Oslo til selve undervisningen av 8. trinn på


støtte tidligere? Morellbakken. Honorar i tre dager.


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El BUDSJETT Morellbakken.ods


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten KRISTINE HAUGLAND


SOIH
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Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-FKZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FKZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 16:11


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


IK Akerselva


Organisasjonsnummer 983863078


Kontonummer 05391006123


Kontoinnehaver IK Akerselva v/paolo caroprese


Internettside www.ikakerselva.net


Postadresse Hansemyrveien 28 a


Postnummer 0880


Poststed Oslo


Kontaktperson Paolo Caroprese


Mobilnummer 95142753


E-post (kvittering
sendes hit)


paolo.caroprese@unihoc.no


Gjenta e-post paolo.caroprese@unihoc.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FKZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 16:11


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens IK Akerselva


navn


Organisasjonsnummer 983863078


Kontonummer 05 3 91006123


Kontoinnehaver IK Akerselva v/paolo caroprese


Internettside WWW. ikakerselva.net


Postadresse Hansemyrveien 28 a


Postnummer 08 80


Poststed Oslo


Kontaktperson Paolo Caroprese


Mobilnummer 95142753


E-post (kvittering paolo.caroprese@unihoc.no


sendes hit)


Gjenta e-post paolo.caroprese@unihoc.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 20000


Navn på tiltaket Turnering for jenter og gutter 05-09


Beskrivelse av tiltaket Vi skal arrangere en turnering i Kringsjåhallen i august/sept for yngre gutter og jenter


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn 05-09 / gutter og jenter


Antall deltakere. 100


Geografisk område Kringsjåhallen


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Foreldre må stille opp på dugnad 
vakter, kakebaking, sekretariat...etc


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett for turnering.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


GIANPAOLO CAROPRESE


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 20000


Navn på tiltaket Turnering for jenter og gutter 05-09


Beskrivelse av tiltaket Vi skal arrangere en turnering i Kringsj åhallen i august/ sept for yngre gutter og jenter


Type tiltak: ldrett og friluftsliv


Alder/kjønn 05-09/ gutter og jenter


Antall deltakere. 100


Geografisk område Kringsjåhallen


Beskrivelse av den Foreldre må stille opp på dugnad


frivillige innsatsen i vakter, kakebaking, sekretariat...etc


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett for turnering.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten GIANPAOLO CAROPRESE


SOIH
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Budsjett for turnering


leie av hall 4000


Premier 8000


Dommere 14000


26000


I_3udsiett for turnering


leie av hall 4000


Premier 8000


Dommere 14000


26000







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-FLZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FLZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 16:20


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Lyn Fotball


Organisasjonsnummer 986 231 528


Kontonummer 1602.48.39552


Kontoinnehaver Ruth Anne Steffensen


Internettside www.lynfotball.no


Postadresse PB 14 Kringsjå


Postnummer 0807


Poststed Oslo


Kontaktperson Kristoffer Smith-Meyer


Mobilnummer 93 67 69 10


E-post (kvittering
sendes hit)


kristoffer@lynfotball.no


Gjenta e-post kristoffer@lynfotball.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FLZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 16:20


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Lyn Fotball


navn


Organisasjonsnummer 986 231 528


Kontonummer 1602.48  . 3 95 52


Kontoinnehaver Ruth Anne Steffensen


lntemettside WWW.lynfotball.no


Postadresse PB 14 Kringsjå


Postnummer 0807


Poststed Oslo


Kontaktperson Kristoffer Smith-Meyer


Mobilnummer 93 67 69 10


E-post (kvittering kristoffer@lynfotball.no


sendes hit)


Gjenta e-post kristoffer@lynfotball.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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å* Bydel N 0 rdre Aker Po stadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 Ol


h; Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no
0403  Oslo







BNA301-FLZZ Side 2 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 50000


Navn på tiltaket Oppgraderiing Rektorhaugen fotballøkke


Beskrivelse av tiltaket Rektorhaugen fotballøkke brukes av et stort antall fotballag med spillere i alderen 5 -
12 år til trening flere ganger i uka. Barnefotballagene er utelukkende frivillig drevet, av
foreldretrenere og -lagledere. 


Gjennom oppgradering av Rektorhaugen fotballøkke vil kapasiteten økes og flere lag
kan benytte seg av fotballbanene samtidig. Disse blir også langt mer robuste i møte med
regn og annet vær. 


Søknadssummen dekker en grundig oppgradering av fotballøkka, gjennom tiltak som
for eksempel planering/utfylling, god gjødsling, påfyll av sand mm. som vil legge
forholdene langt bedre til rette for trening og aktivitet


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn Jenter og gutter i alderen fem til tolv år


Antall deltakere. 175


Geografisk område Tåsen


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Barnefotballen i Lyn er tuftet på frivillig innsats fra et stort antall foreldretrenere og
lagledere. I området rundt Tåsen skole er det mer enn 350 unge fotballspillere i alderen
fem til tolv år som benytter seg av løkkene Rektorhaugen og Månejordet tiil treninger.  


Disse fotballøkkene er i en forfatning hvor det er store muligheter for å heve kvaliteten
på underlag betraktelig gjennom en grundig oppgradering foran oppstart senvåren 2015.
Gjennom en slik oppgradering vil også løkkene bli langt mer motstandsdyktige når det
gjelder værforhold.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett_til_søknad.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


KRISTOFFER SMITH-MEYER


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 50000


Navn påtiltaket Oppgraderiing Rektorhaugen fotballøkke


Beskrivelse av tiltaket Rektorhaugen fotballøkke  brukes  av et stort antall fotballag med spillere i alderen  5  -


12 år til trening flere ganger i uka. Barnefotballagene er utelukkende frivillig drevet, av


foreldretrenere og -lagledere.


Gjennom oppgradering av Rektorhaugen fotballøkke vil kapasiteten økes og flere lag
kan benytte seg av fotballbanene samtidig. Disse blir også langt mer robuste i møte med


regn og annet vær.


Søknadssummen dekker en grundig oppgradering av fotballøkka, gjennom tiltak som
for eksempel planering/utfylling, god gjødsling, påfyll av sand mm. som vil legge


forholdene langt bedre til rette for trening og aktivitet


Type tiltak: ldrett og friluftsliv


Alder/kjønn Jenter og gutter i alderen fem til tolv år


Antall deltakere. 175


Geografisk område Tåsen


Beskrivelse av den Barnefotballen i Lyn er tuftet på frivillig innsats fra et stort antall foreldretrenere og
frivillige innsatsen i lagledere. l området rundt Tåsen skole er det mer enn  350  unge fotballspillere i alderen


tiltaket fem til tolv år som benytter seg av løkkene Rektorhaugen og Månej ordet tiil treninger.


Disse fotballøkkene er i en forfatning hvor det er store muligheter for å heve kvaliteten


på underlag betraktelig gjennom en grundig oppgradering foran oppstart senvåren 2015.


Gjennom en slik oppgradering vil også løkkene bli langt mer motstandsdyktige når det


gjelder værforhold.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett_til_søknad.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten  KRISTOFFER  SMlTH-MEYER


SOIH
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Oppgradering Rektorhaugen fotballøkke, tentativt budsjett


Kostander


Vare Antall Enhet Pris per enhet (NOK) Pris uten mva. Mva. Pris med mva.


Fin sand 10 Kubikkmeter 490 4900 1225 6125


Maskinleie lufting 7,5 Arbeidstimer 850 6375 1593,75 7968,75


Maskinleie planering/utjevning 15 Arbeidstimer 850 12750 3187,5 15937,5


Maskinleie såing 7,5 Arbeidstimer 850 6375 1593,75 7968,75


Maskinleie klipping 7,5 Arbeidstimer 850 6375 1593,75 7968,75


Sum 45968,75


Oppgradering Rektorhaugen fotballøkke, tentativt budsiett


Kostander


Va re


Fin sand


Maskinleie lufting


Maskinleie pIanering/utjevning


Maskinleie såing


Maskinleie klipping


Sum


Antall Enhet


10 Kubikkmeter


7,5 Arbeidstimer


15 Arbeidstimer


7,5 Arbeidstimer


7,5 Arbeidstimer


Pris per enhet (NOK)


490


850


850


850


850


Pris uten mva.


4900


6375


12750


6375


6375


Mva.


1225


1593,75


3l87,5


1593,75


1593,75


Pris med mva.


6125


7968,75


l5937,5


7968,75


7968,75


45968,75







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FMZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 16:23


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Lyn Fotball


Organisasjonsnummer 986 231 528


Kontonummer 1602.48.39552


Kontoinnehaver Ruth Anne Steffensen


Internettside www.lynfotball.no


Postadresse PB 14 Kringsjå


Postnummer 0807


Poststed Oslo


Kontaktperson Kristoffer Smith-Meyer


Mobilnummer 93 67 69 10


E-post (kvittering
sendes hit)


kristoffer@lynfotball.no


Gjenta e-post kristoffer@lynfotball.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FMZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 16:23


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Lyn Fotball


navn


Organisasjonsnummer 986 231 528


Kontonummer 1602.48  . 3 95 52


Kontoinnehaver Ruth Anne Steffensen


lntemettside WWW.lynfotball.no


Postadresse PB 14 Kringsjå


Postnummer 0807


Poststed Oslo


Kontaktperson Kristoffer Smith-Meyer


Mobilnummer 93 67 69 10


E-post (kvittering kristoffer@lynfotball.no


sendes hit)


Gjenta e-post kristoffer@lynfotball.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 50000


Navn på tiltaket Oppgraderiing Månejordet fotballøkke


Beskrivelse av tiltaket Månejordet fotballøkke brukes av et stort antall fotballag med spillere i alderen 5 - 12
år til trening flere ganger i uka. Barnefotballagene er utelukkende frivillig drevet, av
foreldretrenere og -lagledere. 


Gjennom oppgradering av Månejordet fotballøkke vil kapasiteten økes og flere lag kan
benytte seg av fotballbanene samtidig. Disse blir også langt mer robuste i møte med
regn og annet vær. 


Søknadssummen dekker en grundig oppgradering av fotballøkka, gjennom tiltak som
for eksempel planering/utfylling, god gjødsling, påfyll av sand mm. som vil legge
forholdene langt bedre til rette for trening og aktivitet


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn Gutter og jenter i alderen 5 - 12 år


Antall deltakere. 175


Geografisk område Tåsen


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Barnefotballen i Lyn er tuftet på frivillig innsats fra et stort antall foreldretrenere og
lagledere. I området rundt Tåsen skole er det mer enn 350 unge fotballspillere i alderen
fem til tolv år som benytter seg av løkkene Rektorhaugen og Månejordet tiil treninger.  


Disse fotballøkkene er i en forfatning hvor det er store muligheter for å heve kvaliteten
på underlag betraktelig gjennom en grundig oppgradering foran oppstart senvåren 2015.
Gjennom en slik oppgradering vil også løkkene bli langt mer motstandsdyktige når det
gjelder værforhold.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett_til_søknad.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


KRISTOFFER SMITH-MEYER


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 50000


Navn  på tiltaket Oppgraderiing Månej ordet fotballøkke


Beskrivelse av tiltaket Månejordet fotballøkke  brukes  av et stort antall fotballag med spillere i alderen  5  -  12


år til trening flere ganger i uka. Barnefotballagene er utelukkende frivillig drevet, av


foreldretrenere og -lagledere.


Gjennom oppgradering av Månej ordet fotballøkke vil kapasiteten økes og flere lag kan


benytte seg av fotballbanene samtidig. Disse blir også langt mer robuste i møte med
regn og annet vær.


Søknadssummen dekker en grundig oppgradering av fotballøkka, gjennom tiltak som
for eksempel planering/utfylling, god gjødsling, påfyll av sand mm. som vil legge


forholdene langt bedre til rette for trening og aktivitet


Type tiltak: ldrett og friluftsliv


Alder/kjønn Gutter og jenter i alderen  5  -  12  år


Antall deltakere. 175


Geografisk område Tåsen


Beskrivelse av den Barnefotballen i Lyn er tuftet på frivillig innsats fra et stort antall foreldretrenere og
frivillige innsatsen i lagledere. l området rundt Tåsen skole er det mer enn  350  unge fotballspillere i alderen


tiltaket fem til tolv år som benytter seg av løkkene Rektorhaugen og Månej ordet tiil treninger.


Disse fotballøkkene er i en forfatning hvor det er store muligheter for å heve kvaliteten


på underlag betraktelig gjennom en grundig oppgradering foran oppstart senvåren 2015.


Gjennom en slik oppgradering vil også løkkene bli langt mer motstandsdyktige når det


gjelder værforhold.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett_til_søknad.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten  KRISTOFFER  SMlTH-MEYER


SOIH
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Oppgradering Månejordet fotballøkke, tentativt budsjett


Kostander


Vare Antall Enhet Pris per enhet (NOK) Pris uten mva. Mva. Pris med mva.


Fin sand 10 Kubikkmeter 490 4900 1225 6125


Maskinleie lufting 7,5 Arbeidstimer 850 6375 1593,75 7968,75


Maskinleie planering/utjevning 15 Arbeidstimer 850 12750 3187,5 15937,5


Maskinleie såing 7,5 Arbeidstimer 850 6375 1593,75 7968,75


Maskinleie klipping 7,5 Arbeidstimer 850 6375 1593,75 7968,75


Sum 45968,75


Oppgradering Måneiordet fotballøkke, tentativt budsiett


Kostander


Va re


Fin sand


Maskinleie lufting


Maskinleie pIanering/utjevning


Maskinleie såing


Maskinleie klipping


Sum


Antall Enhet


10 Kubikkmeter


7,5 Arbeidstimer


15 Arbeidstimer


7,5 Arbeidstimer


7,5 Arbeidstimer


Pris per enhet (NOK)


490


850


850


850


850


Pris uten mva.


4900


6375


12750


6375


6375


Mva.


1225


1593,75


3l87,5


1593,75


1593,75


Pris med mva.


6125


7968,75


l5937,5


7968,75


7968,75


45968,75







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-FNZZ Side 1 av 3


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FNZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 16:27


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Blindern Vel


Organisasjonsnummer 914 343 550


Kontonummer 16094050425


Kontoinnehaver Blindern Vel v/ kasserer Svein Ivar Mossige


Internettside Blindernvel.no


Postadresse Blindern Vel, Jenny Christina Wallheden Krohn, Niels Henrik Abels vei 23


Postnummer 0851


Poststed Oslo


Kontaktperson Unni Eriksen


Fasttelefon 22693929


Mobilnummer 91668871


E-post (kvittering
sendes hit)


unerikse@online.no


Gjenta e-post unerikse@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FNZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 16:27


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Blindern Vel


navn


Organisasjonsnummer 914 343 550


Kontonummer 16094050425


Kontoinnehaver Blindern Vel V/ kasserer Svein lvar Mossige


Internettside Blindernvel.no


Postadresse Blindern Vel, Jenny Christina Wallheden Krohn, Niels Henrik Abels vei 23


Postnummer 0851


Poststed Oslo


Kontaktperson Unni Eriksen


F asttelefon 22693929


Mobilnummer 91668871


E-post (kvittering unerikse@online.no


sendes hit)


Gjenta e-post unerikse@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 30000


Navn på tiltaket Mulighetsstudie for samfunnshus/kulturhus i Vestgrensa 2


Beskrivelse av tiltaket Søknaden gjelder fondbygningen på John Colletts plass, adresse Vestgrensa 2,
et praktbygg og kjent «landemerke» med en strategisk  beliggenhet sentralt i vår
nærmiljø.   
Bygningen rommer i dag i 1. etg: Kiwi-butikk, kiosk og Cafe Abel + inngang til 2. og 3.
etg. 
I deler av 2. og 3. etg.: Her arrangeres diverse kurs for barn og unge, på «Abelloftet».  
Resten av 2. + 3. etasje: Her er en stor sal med front/scene og sitteplasser i amfi.
Inngangen til lokalet er fra kortsiden på bygningen. Dette var tidligere Ullevål kino.
Inntil nylig ble lokalene benyttet av Universitetet som Ragnar Frischs auditorium.  
Det søkes om midler til å få utført en mulighetsstudie, dvs. få vurdert lokalenes
muligheter som samfunnshus/ kulturhus og evt. tilstøtende virksomheter (se vedlegg).
Søknaden gjelder ikke butikklokalene i 1 etg.  


Lokalene eies og leies ut av AS Vestgrensa 2 og 4. Styreleder Morten L. Waarli er kjent
med prosjektet.  


Søknaden og prosjektet kan sees i sammenheng med Bydel Nordre Akers pågående
prosjekt for utvikling av John Colletts plass som torg og møteplass. Blindern Vel er
også med i prosjektgruppen for dette tiltaket.  


Vi mener en ferdig utviklet John Colletts plass og samfunnshus/ kulturhus-aktiviteter
i Vestgrensa 2 vil bety et stort løft for nærmiljøet mht. å skape sosiale og kulturelle
møteplasser. Det vil kunne stimulere initiativ, engasjement og aktiviteter, formidle
opplevelser og fremme sosial kontakt, samarbeid og fellesskap. Det vil også ha
betydning og kunne gi positive ringvirkninger for områdene rundt, og kan anses som et
spennende byutviklingsprosjekt også sett i litt større sammenheng. 


Antall deltakere som det spørres om i rubrikken under, er umulig å anslå. Målgrupper
for tiltaket er beboere i Blindern, Ullevål og Sogn-området, studenter og ellers folk i en
videre omkrets. Det dreier seg om 1000-vis! Vi har satt 5000 bare for å angi et tall.


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn Begge kjønn, alle aldersgrupper


Antall deltakere. 5000


Geografisk område Vestgrensa 2 ved John Colletts plass


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Blindern Vel og muligens andre ressurspersoner i nærmiljøet vil delta i arbeidet med
samfunnshus/ kulturhusprosjektet. Det er umulig å anslå antall timer som vil gå med
for oss, men vi vil ha jevnlig kontakt og sannsynligvis noen møter med utreder i løpet
av utredningsprosessen (se vedlegg). Vår holdningen er at vi vil gjøre det som kreves
(frivillig innsats!).Hvis prosjektet går i orden, vil det ytterligere stimulere til lokal
innsats og engasjement.


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp


Navn påtiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type  tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk  område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


Bydel Nordre Aker


30000


Mulighetsstudie for samfunnshus/kulturhus i Vestgrensa  2


Søknaden gjelder fondbygningen påJohn Colletts plass, adresse Vestgrensa  2,
et praktbygg og kjent <<landemerke>> med en strategisk beliggenhet sentralt i vår


nænniljø.


Bygningen rommer i dag i l. etg: Kiwi-butikk, kiosk og Cafe Abel  +  inngang til 2. og 3.


etg.


l deler av  2.  og 3.  etg.: Her arrangeres diverse kurs for barn og unge, på<<Abelloftet>>.


Resten av  2.  +  3.  etasje: Her er en stor sal med front/scene og sitteplasser i amfi.


lnngangen til lokalet er fra kortsiden påbygningen. Dette var tidligere Ullevål kino.


lnntil nylig ble lokalene benyttet av Universitetet som Ragnar Frischs auditorium.


Det søkes om midler til å få utført en mulighetsstudie, dvs. få vurdert lokalenes
muligheter som samfunnshus/ kulturhus og evt. tilstøtende virksomheter (se vedlegg).


Søknaden gjelder ikke butikklokalene i l etg.


Lokalene eies og leies ut av AS Vestgrensa 2 og 4. Styreleder Morten L. Waarli er kjent


med prosjektet.


Søknaden og prosjektet kan sees i sammenheng med Bydel Nordre Akers pågående
prosjekt for utvikling av John Colletts plass som torg og møteplass. Blindern Vel er


også med i prosj ektgruppen for dette tiltaket.


Vi mener en ferdig utviklet John Colletts plass og samfunnshus/ kulturhus-aktiviteter


i Vestgrensa 2 vil bety et stort løft for nænniljøet mht. å skape sosiale og kulturelle


møteplasser. Det vil kunne stimulere initiativ, engasjement og aktiviteter, formidle


opplevelser og fremme sosial kontakt, samarbeid og fellesskap. Det vil også ha


betydning og kunne gi positive ringvirkninger for områdene rundt, og kan anses som et


spennende byutviklingsprosj ekt også sett i litt større sammenheng.


Antall deltakere som det spørres om i rubrikken under, er umulig åanslå. Målgrupper


for tiltaket er beboere i Blindern, Ullevål og Sogn-området, studenter og ellers folk i en


videre omkrets. Det dreier seg om l000-vis! Vi har satt 5000bare for åangi et tall.


Nænniljøtiltak


Begge kjønn, alle aldersgrupper


5000


Vestgrensa 2 ved John Colletts plass


Blindern Vel og muligens andre ressurspersoner i nænniljøet vil delta i arbeidet med


samfunnshus/ kulturhusprosjektet. Det er umulig åanslå antall timer som vil gå med
for oss, men vi vil ha jevnlig kontakt og sannsynligvis noen møter med utreder i løpet


av utredningsprosessen (se vedlegg). Vår holdningen er at vi vil gjøre det som kreves
(frivillig innsats!).Hvis prosjektet går i orden, vil det ytterligere stimulere til lokal


innsats og engasjement.
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Ingen ekstern søknad, men Blindern Vel vil "sponse" kostnadene til workshop'en, kr.
9.031,25 (se vedlegg)


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Tilbud Blindern Vel kinobygg JC plass.doc


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


UNNI ERIKSEN


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor  er det  søkt Ingen ekstern søknad, men Blindern Vel vil "sponse" kostnadene til Workshop'en, kr.


støtte  tidligere? 9.031,25 (se vedlegg)


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket  det  søkes  støtte  til


Opplastede vedlegg


El Tilbud Blindern Vel kinobygg JC plass.doc


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten UNNI ERIKSEN


SOHI
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PRIS BETINGELSER: 
Vår dagspris er for tiden kr 8.500,- +mva. Timepris 850,- Eks. mva 
Basert på erfaringer fra tilsvarende arbeid, anslår vi dette til å utgjøre følgende: 
 
3 dagsverk(10t) a kr 8.500,- 
Sum dagsverk kr. 25.500,- 
15% rabatt frivillige lag og organisasjoner kr. 3.825,- 
Sum eks. Mva kr. 21.675,- 
Mva kr. 5.418,75 
 
Sum inkl. Mva kr. Workshop 
1 dagsverk(inkl. for og etterarbeid) kr. 8.500,- 
15% rabatt frivillige lag og organisasjoner kr. 1.275,- 
Sum eks. Mva kr. 7.225,- 
Mva kr. 1.806,25 
Sum inkl. Mva kr. 9.031,25 







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FPZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 18:45


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Damekoret Drops


Kontonummer 16451205173


Kontoinnehaver Marianne Skui


Internettside www.Drops.so


Postadresse Folke Bernadottesvei 32, - v/ Marianne Skui


Postnummer 0862


Poststed Oslo


Kontaktperson Marianne SKui


Mobilnummer 47413534


E-post (kvittering
sendes hit)


Marianne.Skui@gmail.com


Gjenta e-post Marianne.Skui@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FPZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 18:45


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Damekoret Drops


navn


Kontonummer 1645 1205 173


Kontoinnehaver Marianne Skui


lntemettside WWW.Drops.so


Postadresse Folke Bemadottesvei 32, -  v/ Marianne Skui


Postnummer 0862


Poststed Oslo


Kontaktperson Marianne SKui


Mobilnummer 47413534


E-post (kvittering Marianne.Skui@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post Marianne.Skui@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 16500


Navn på tiltaket Julekonsert i Bakkehaugen Kirke


Beskrivelse av tiltaket Damekoret Drops ønsker å arrangere en julekonsert i Bakkehaugen Kirke desember
2015.  
- Vi arrangerte en egen konsert i kirken desember 2014 hvor vi inviterte nærmiljøet,
venner og kjente til en stemningsfull julekonsert med vakker musikk, dyktige utøvere
og sosialt samvær etter at konserten var gjennomført.  
På denne konserten hadde vi med oss skuespiller og sanger Paul Ottar Haga som bor i
nærområdet. Han hadde rollen som konferansier/ forteller og sanger, samtidig som han
fungerte som regissør for vår opptreden og hele konserten/ forestillingen. Vi hadde også
med oss bydelens unge musikktalent Soran Lind på saxofon og pianist/ fløytist Marius
Løkse. Dette er et arrangement vi ønsker å gjøre til en tradisjon i vår del av bydelen. Vi
klarte å fylle kirkerommet, og tilbakemeldinger fra publikum var veldig positive etter
konserten. Både ift det musikalske innholdet, stemningen og gjennomføringen av hele
arrangementet. Vi søker om støtte gjennom bydelens Frivillighetsmidler for å skape et
tilsvarende arrangement i 2015


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn 0 - 100


Antall deltakere. 150


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Koret nedsetter en konsertkomite bestående av fire personer som starter sitt arbeid i
juni måned. Komiteen tar ansvaret for å planlegge arrangementet, - inngå avtaler med
eksterne aktører, sørge for tilrettelegging og gjennomføring av konserten/ forestillingen.
Koret starter sin innøving av programmet til konserten i september og vil prioritere sine
ukentlige øvelser til dette arrangementet. De siste fire ukene før konserten vil vi holde
utvidede øvelser med regissør og de andre eksterne musikerne og aktørene vi inviterer
med


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Søk BU 2015.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


MARIANNE SKUI


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 165 00


Navn påtiltaket Julekonsert i Bakkehaugen Kirke


Beskrivelse av tiltaket Damekoret Drops ønsker å arrangere en julekonsert i Bakkehaugen Kirke desember


2015.


-  Vi arrangerte en egen konsert i kirken desember 2014 hvor vi inviterte nærmiljøet,


venner og kjente til en stemningsfull julekonsert med vakker musikk, dyktige utøvere


og sosialt samvær etter at konserten var gjennomført.


På denne konserten hadde vi med oss skuespiller og sanger Paul Ottar Haga som bor i


nærområdet. Han hadde rollen som konferansier/ forteller og sanger, samtidig som han


fungerte som regissør for vår opptreden og hele konserten/ forestillingen. Vi hadde også


med oss bydelens unge musikktalent Soran Lind på saxofon og pianist/ fløytist Marius


Løkse. Dette er et arrangement vi ønsker å gjøre til en tradisjon i vår del av bydelen. Vi


klarte å fylle kirkerommet, og tilbakemeldinger fra publikum var veldig positive etter


konserten. Både ift det musikalske innholdet, stemningen og gjennomføringen av hele


arrangementet. Vi søker om støtte gjennom bydelens F rivillighetsmidler for å skape et


tilsvarende arrangement i 2015


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn 0  - 100


Antall deltakere. 15 0


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den Koret nedsetter en konsertkomite bestående av fire personer som starter sitt arbeid i


frivillige innsatsen i juni måned. Komiteen tar ansvaret for å planlegge arrangementet, -  inngå avtaler med


tiltaket eksterne aktører, sørge for tilrettelegging og gjennomføring av konserten/ forestillingen.


Koret starter sin innøving av programmet til konserten i september og vil prioritere sine


ukentlige øvelser til dette arrangementet. De siste fire ukene før konserten vil vi holde


utvidede øvelser med regissør og de andre eksterne musikerne og aktørene vi inviterer


med


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Søk BU 2015.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten MARIANNE SKUl


SOIH


BNA301-FPZZ Side 2 av 2


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no


‘I III 0403  Oslo







 


 


 


Damekoret `Drops` 


Folke Bernadottesvei 32 


0862 Oslo 


e-post: Marianne.Skui@gmail.com 


www.Drops.so 


 


 


 


Budsjett julekonserten desember 2015 i Bakkehaugen Kirke 


 
 
Forventet tilskudd Oslo Musikkråd høst 2015    kr  3000,- 
Billett inntekter        kr 10000,- 
Honorar regissør      kr 6000,- 
Honorar konferansier      kr 6000,- 
Honorar musiker I      kr 4000,- 
Honorar musikere II      kr 4000,-  
Kostnad innkjøp lys og andre effekter   kr 1100,- 
Kostnad blomster utøvere     kr 1100,- 
Program       kr 600,- 
Kostnad bevertning samlingen i menighetssalen  kr 700,- 
Leie av lokaler      kr 3000,- 
Leie av lys       kr 3000,-                                . 
 
Beregnet underskudd     kr 16500,- 
 


Damekoret `Drops`


Folke Bernadottesveí 32


0862 Oslo


e  -post: Marianne. Skui@qmaiI . com


www.  Drags  .  so


Budsjett julekonserten desember  2015  i Bakkehaugen Kirke


Forventet tilskudd Oslo Musikkråd høst 2015 kr 3000,-


Billett inntekter kr lOOOO,-


Honorar regissør kr 6000,-


Honorar konferansier kr 6000,-


Honorar musiker I kr 4000,-


Honorar musikere ll kr 4000,-


Kostnad innkjøp lys og andre effekter kr 1100,-


Kostnad blomster utøvere kr  1  100,-


Program kr 600,-


Kostnad bevertning samlingen i menighetssalen kr 700,-


Leie av lokaler kr 3000,-


Leie av lvs kr 3000,-


Beregnet underskudd kr  16500,-



mailto:Marianne.Skui@gmail.com

http://www.drops.so/





Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EAZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 18:59


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Kultursløyfa


Organisasjonsnummer 914443946


Kontonummer 15035644862


Kontoinnehaver Kultursløyfa


Internettside kultursløyfa.no


Postadresse Prestegårdsveien 22


Postnummer 0851


Poststed Oslo


Kontaktperson Agnes Lyche Melvær


Mobilnummer 93695289


E-post (kvittering
sendes hit)


agneslm@online.no


Gjenta e-post agneslm@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EAZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 18:59


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Kultursløyfa


navn


Organisasjonsnummer 914443 946


Kontonummer 15 03 5 644862


Kontoinnehaver Kultursløyfa


Internettside kultursløyfano


Postadresse Prestegårdsveien  22


Postnummer 0851


Poststed Oslo


Kontaktperson Agnes Lyche Melvær


Mobilnummer 93695289


E-post (kvittering agneslm@online.no


sendes hit)


Gjenta e-post agneslm@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 21400


Navn på tiltaket Kulturaktiviteter på Abelloftet


Beskrivelse av tiltaket Kultursløyfas formål er å bidra til å skape et bærekraftig nærmiljø gjennom å styrke
sosiale, kulturelle og økologiske verdier i nærmiljøet. I vårt nye samfunnshus,
Abelloftet, ønsker vi å være med å legge til rette for aktiviteter som gjenspeiler
og representerer mangfoldet i befolkningen. Vi vil jobbe for å inkludere ulike
brukergrupper og beboere fra forskjellige kulturer. Vi vil fokusere på tiltak som
fremmer kunnskap om stedets kulturhistorie og styrker stedsidentiteten og tiltak som
bidrar til å skape bærekraftige kretsløp i nærmiljøet.  


Kultursløyfa planlegger følgende aktiviteter på Abelloftet i 2015: 


Abelaftener 
Personer fra nærmiljøet inviteres til å komme til Abelloftet og fortelle om et tema de er
opptatt av, gjerne relatert til nærmiljøet. Vi inviterer til Abelaftener 3-5 ganger i løpet
av året. (Hittil har vi hatt to stk: Paul Hofset «Hagebyen – en utopi?» og Knut Bjørlykke
«Ullevål Hageby på vei fra ekvator til Nordpolen», i 2014. Første ut i 2015 er Jørgen
Stenersen som skal snakke om giftstoffer i nærmiljøet.) 


Gjenbruk på loftet 
I mars inviterer vi store og små til å sette opp bord og bytte/selge klær inne på
Abelloftet. Lokale ressurser i loop. 


Matkultur på loftet - Én dag – tre kulturer – tre supper 
I september inviterer vi tre personer fra tre ulike kulturer til å komme til Abelloftet
med hver sin suppeoppskrift som er typisk for deres kultur. Et gratis arrangement der
deltakerne lærer om matlaging, er med og lager suppene og vi avslutter med å samles
rundt langbordet og spise sammen. 


Kultursløyfas juleverksted  
Et verksted for barn og ungdom der vi lager lykter og klipper snekrystaller. Barna
lager to lykter – én til å henge opp i Abels Hage og én til å ta med hjem. Lyktene blir
hengende i Abels Hage i adventstiden og tennes hver kveld.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 0-100 år, begge kjønn


Antall deltakere. 800


Geografisk område Ullevål/Blindern


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Kultursløyfa møtes jevnlig for å planlegge og organisere kulturaktivitetene. Vi
utarbeider materiell for markedføring og distribuerer dette selv. Vi tilrettelegger
lokalene ved gjennomføring av de ulike arrangementene og minst én person er tilstede.
For noen av arrangementene står Kultursløyfa selv som arrangører og sørger for
gjennomføringen. Kultursløyfa ordner med opprydning og vask av lokalet etterpå. Flere
av arrangementene dokumenteres av Kultursløyfa med bilder og tekst og presenteres på
bloggen kultursløyfa.no og i Hagebybladet.  
Planlegging/ møtevirksomhet: 15 t 
Gjennomføring av aktiviteter: 20 t 


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp


Navn  på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type  tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk  område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


Bydel Nordre Aker


2  1 400


Kulturaktiviteter påAbelloftet


Kultursløyfas formål er å bidra til å skape et bærekraftig nærmiljø gjennom å styrke


sosiale, kulturelle og økologiske verdier i nænniljøet. l vårt nye samfunnshus,
Abelloftet, ønsker vi å være med å legge til rette for aktiviteter som gjenspeiler


og representerer mangfoldet i befolkningen. Vi vil jobbe for å inkludere ulike


brukergrupper og beboere fra forskjellige kulturer. Vi vil fokusere på tiltak som
fremmer kunnskap om stedets kulturhistorie og styrker stedsidentiteten og tiltak som


bidrar til å skape bærekraftige kretsløp i nærmiljøet.


Kultursløyfa planlegger følgende aktiviteter på Abelloftet i  2015:


Abelaftener


Personer fra nænniljøet inviteres til å komme til Abelloftet og fortelle om et tema de er


opptatt av, gjerne relatert til nænniljøet. Vi inviterer til Abelaftener  3-5  ganger i løpet


av året. (Hittil har vi hatt to stk: Paul Hofset <<Hagebyen  -  en utopi?>> og Knut Bjørlykke


«Ullevål Hageby på vei fra ekvator til Nordpolen>>, i 2014. Første ut i  2015  er Jørgen


Stenersen som skal snakke om giftstoffer i nænniljøet.)


Gjenbruk på loftet
l mars inviterer vi store og små til å sette opp bord og bytte/selge klær inne på


Abelloftet. Lokale ressurser i loop.


Matkultur på loftet  -  Én  dag -tre kulturer  -  tre supper


l september inviterer vi tre personer fra tre ulike kulturer til å komme til Abelloftet


med hver sin suppeoppskrift som er typisk for deres kultur. Et gratis arrangement der
deltakerne lærer om matlaging, er med og lager suppene og vi avslutter med å samles


rundt langbordet og spise sammen.


Kultursløyfas juleverksted


Et verksted for barn og ungdom der vi lager lykter og klipper snekrystaller. Barna


lager to lykter  -  e'n til å henge opp i Abels Hage og e'n til å ta med hjem. Lyktene blir


hengende i Abels Hage i adventstiden og tennes hver kveld.


Frivillig kulturliv


0-100år, begge kjønn


800


Ullevål/Blindern


Kultursløyfa møtes jevnlig for å planlegge og organisere kulturaktivitetene. Vi


utarbeider materiell for markedføring og distribuerer dette selv. Vi tilrettelegger


lokalene ved gjennomføring av de ulike arrangementene og minst e'n person er tilstede.


For noen av arrangementene står Kultursløyfa selv som arrangører og sørger for


gjennomføringen. Kultursløyfa ordner med opprydning og vask av lokalet etterpå. Flere


av arrangementene dokumenteres av Kultursløyfa med bilder og tekst og presenteres på


bloggen kultursløyfa.no og i Hagebybladet.
Planlegging/ møtevirksomhet: 15 t


Gjennomføring av aktiviteter:  20  t
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Opprydning: 7 t 
Dokumentering: 10 t


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Regnskap_Kulturaktiviteter på Abelloftet.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


AGNES LYCHE MELVÆR


Opprydning: 7  t
Dokumentering: 10  t


Er det søkt om  støtte  Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for  tiltaket  det  søkes støtte  til


Opplastede vedlegg


El Regnskap_Kulturaktiviteter påAbelloftet.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten AGNES LYCHE MELVÆR


SOIH
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Regnskap_Kulturaktiviteter på Abelloftet


Markedsføring 300 x 6 1800


Ingredienser suppe 2000


Utstyr matkultur 2500


Utstyr juleverksted 2500


Husleie 300 x 6 1800


Billettør, rydd og vask 1800 x 6 10800


Totalt 21400


Regnskap_Kulturaktiviteter på Abelloftet


Markedsføring 300 x 6 1800


Ingredienser suppe 2000


Utstyr matkultur 2500


Utstyr juleverksted 2500


Husleie 300 x 6 1800


Billettør, rydd og vask 1800x 6 10800


Totalt 21400







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FQZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 19:05


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Kultursløyfa


Organisasjonsnummer 914443946


Kontonummer 15035644862


Kontoinnehaver Kultursløyfa


Internettside kultursløyfa.no


Postadresse Prestegårdsveien 22


Postnummer 0851


Poststed Oslo


Kontaktperson Agnes Lyche Melvær


Mobilnummer 93695289


E-post (kvittering
sendes hit)


agneslm@online.no


Gjenta e-post agneslm@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FQZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 19:05


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Kultursløyfa


navn


Organisasjonsnummer 914443 946


Kontonummer 15 03 5 644862


Kontoinnehaver Kultursløyfa


Internettside kultursløyfano


Postadresse Prestegårdsveien  22


Postnummer 0851


Poststed Oslo


Kontaktperson Agnes Lyche Melvær


Mobilnummer 93695289


E-post (kvittering agneslm@online.no


sendes hit)


Gjenta e-post agneslm@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 30500


Navn på tiltaket Abels Hage med aktiviteter og arrangementer


Beskrivelse av tiltaket Abels Hage er blitt beplantet av beboere i nabolaget siden 2011. Siden 2012 har flere
hundre barn  plantet på plassen. Elever fra Ullevål Skole og barn fra flere barnehager
i området inviteres. Barna sår frø på skolen, vanner småplantene hjemme og kommer
til Abels Hage for felles utplantingsdager. Alle plantene får en pinne med barnets navn
på.  
I år har vi markeringer i Abels Hage på disse dagene:  
Verdens biomangfoldag, 22. mai. 
Utplanting i hagen. Utdeling av informasjon om pollinerende insekter og pollen- og
nektarrike frø som barna kan plante hjemme. Taiji ved Oslo Taiji senter.  
Verdens miljødag, 5. juni. 
Pollinatorkarneval med barn fra barnehager i området. 
Colletts Gjestebud, 5. september. 
En årlig nærmiljøfestival med taler, musikk, dans og marked. Et samarbeide mellom
Kultursløyfa, Bydel Nordre Aker, handel- og servicenæringen på John Colletts plass og
aktørene på Abelloftet.


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn 0-100 år, begge kjønn


Antall deltakere. 1000


Geografisk område Ullevål/Blindern


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Planlegging av beplantning og koordinering av aktører som skal delta; Ullevål skole,
flere barnehager, et gartnerlag av naboer og bistand fra eksterne aktører. Innkjøp av frø,
jord og plantepinner. Såing og ompotting av småplanter. Klargjøring av plantebed og
utplanting med ca 200 barn. Ansvarlig for skjøtsel hele sesongen; klipping av gress,
vanning og luking. Bortkjøring av organisk materiale mot slutten av sesongen.  
Planlegging av de ulike arrangmentene og koordinering av aktører som deltar.
Utarbeiding av informasjonsmatriell, evt nabovarsler, og distribusjon av dette. Fysisk
tilrettelegging med scene, markedsboder og annet ved Colletts Gjestebud. Ansvarlig for
opprydning etterpå. Dokumentering av utplanting og arrangementer med tekst og bilder
til kultursløyfa.no og Hagebybladet.  
Planlegging/ møtevirksomhet/forberedelser: 50 t 
Gjennomføring av aktiviteter: 120 t 
Opprydning: 20 t 
Dokumentering: 15 t


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Regnskap_Abel Hage med aktiviteter og arrangementer .xlsx


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp


Navn  på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type  tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk  område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


Er det søkt om støtte


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


30500


Abels Hage med aktiviteter og arrangementer


Abels Hage er blitt beplantet av beboere i nabolaget siden 201 1. Siden 2012har flere


hundre barn plantet påplassen. Elever fra Ullevål Skole og barn fra flere barnehager


i området inviteres. Barna sår frø på skolen, vanner småplantene hjemme og kommer


til Abels Hage for felles utplantingsdager. Alle plantene får en pinne med barnets navn


pa.


l år har vi markeringer i Abels Hage på disse dagene:


Verdens biomangfoldag, 22. mai.
Utplanting i hagen. Utdeling av infonnasjon om pollinerende insekter og pollen- og


nektarrike frø som barna kan plante hjemme. Taiji ved Oslo Taiji senter.


Verdens miljødag, 5. juni.


Pollinatorkarneval med barn fra barnehager i området.


Colletts Gjestebud, 5. september.
En  årlig nænniljøfestival med taler, musikk, dans og marked. Et samarbeide mellom


Kultursløyfa, Bydel Nordre Aker, handel- og servicenæringen på John Colletts plass og


aktørene på Abelloftet.


Nænnilj øtiltak


0-100år, begge kjønn


1000


Ullevål/Blindern


Planlegging av beplantning og koordinering av aktører som skal delta; Ullevål skole,


flere barnehager, et gartnerlag av naboer og bistand fra eksterne aktører. lnnkjøp av frø,


jord og plantepinner. Såing og ompotting av småplanter. Klargjøring av plantebed og
utplanting med ca 200 barn. Ansvarlig for skjøtsel hele sesongen; klipping av gress,


vanning og luking. Bortkjøring av organisk materiale mot slutten av sesongen.


Planlegging av de ulike arrangmentene og koordinering av aktører som deltar.


Utarbeiding av infonnasjonsmatriell, evt nabovarsler, og distribusjon av dette. Fysisk


tilrettelegging med scene, markedsboder og annet ved Colletts Gjestebud. Ansvarlig for


opprydning etterpå. Dokumentering av utplanting og arrangementer med tekst og bilder
til kultursløyfa.no og Hagebybladet.


Planlegging/ møtevirksomhet/forberedelser: 50t


Gjennomføring av aktiviteter: 120 t


Opprydning: 20 t
Dokumentering: 15t


Nei


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


AGNES LYCHE MELVÆR


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten AGNES LYCHE MELVÆR


som


BNA301-FQZZ


Bydel N01‘d1‘6 Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no


‘I III 0403  Oslo
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Regnskap_Abels Hage med aktiviteter og arrangementer


Planter, frø, såjord, med mer 10000


Drift; frakt, gressklipp, gjødsling, med mer 1000


Arrangementer; frøutdeling, med mer 2000


Markedsføring 2000


Colletts Gjestebud; mobil scene med PA-anlegg og lydmann 15500


Totalt 30500


Regnskap_Abels Hage med aktiviteter og arrangementer


Planter, frø, såjord, med mer


Drift; frakt, gressklipp, gjØdsling, med mer


Arrangementer; frøutdeling, med mer


Markedsføring


Colletts Gjestebud; mobil scene med PA-anlegg og lydmann


Totalt


10000


1000


2000


2000


15500


30500







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-FRZZ Side 1 av 3


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FRZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 19:24


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Kultursløyfa


Organisasjonsnummer 914443946


Kontonummer 15035644862


Kontoinnehaver Kultursløyfa


Internettside kultursløyfa.no


Postadresse Prestegårdsveien 22


Postnummer 0851


Poststed Oslo


Kontaktperson Agnes Lyche Melvær


Mobilnummer 93695289


E-post (kvittering
sendes hit)


agneslm@online.no


Gjenta e-post agneslm@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FRZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 19:24


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Kultursløyfa


navn


Organisasjonsnummer 914443 946


Kontonummer 15 03 5 644862


Kontoinnehaver Kultursløyfa


Internettside kultursløyfano


Postadresse Prestegårdsveien  22


Postnummer 0851


Poststed Oslo


Kontaktperson Agnes Lyche Melvær


Mobilnummer 93695289


E-post (kvittering agneslm@online.no


sendes hit)


Gjenta e-post agneslm@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


BNA301-FRZZ Side 1 av  3


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 42800


Navn på tiltaket Møterom for det frivillige kulturlivet på Abelloftet


Beskrivelse av tiltaket Kultursløyfa ønsker at Abelloftet skal utvikles til et senter som favner et bredt og
lokalt engasjement. Abels Hage har vist at nettopp gjennom å legge til rette for at
folk møtes, utveksles tanker, nye idéer oppstår og som et resultat genereres aktiviteter
og arrangementer i nærmiljøet. I vårt kalde klima er tilgang til innendørs arealer
avgjørende for å opprettholde aktivitet året igjennom. Vi ønsker å skape en liten,
innendør møteplass der lokale kulturaktører kan møtes og inspirere hverandre. Et rom
der det kan oppstå synergier og samarbeidsprosjekter mellom de ulike brukerne av
Abelloftet.  


Et mindre rom i Abelloftets 2. etg, fungerer i dag som en blanding av lager og
oppholdsrom. Rommet kan transformeres til et hyggelig møterom. Dette krever at man
utnytter plassen godt gjennom gode hyllesystemer for lagring av utstyr, et bord som folk
kan samles rundt, et malingstrøk og hyggelig belysning. Det vil også være nyttig med
en printer/scanner for å spre informasjon om lokale aktiviteter og whitebord til møter og
workshops. 


Kultursløyfa ønsker å bruke rommet for å planlegge aktiviterer på Abelloftet, Abels
Hage, den årlige nærmiljøfestivalen Colletts Gjestebud og annet. Rommet også kan
brukes som kontor/arbeidsrom for andre nærmiljøorganisasjoner og for de øvrige
leietakerne på Abelloftet, som venterom for foreldre og til leksehjelp.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 0-100 år, begge kjønn


Antall deltakere. 50


Geografisk område Ullevål/Blindern


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Kultursløyfa utarbeider og tegner opp et forslag til møblering av rommet. Forslaget
diskuteres med de andre brukerne av rommet, leietakere av salen, bydelen og
fritidsklubbben. Når vi er blitt enige står Kultursløyfa for innkjøp og besørger frakt/
oppheng/installering.  
Planlegging/ møtevirksomhet: 10 t 
Gjennomføring av aktiviteten: 35 t 
Antall deltakere: 5


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Regnskap_Møterom for det frivillige kulturlivet på Abelloftet.xlsx


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 42800


Navn påtiltaket Møterom for det frivillige kulturlivet påAbelloftet


Beskrivelse av tiltaket Kultursløyfa ønsker at Abelloftet skal utvikles til et senter som favner et bredt og


lokalt engasjement. Abels Hage har vist at nettopp gjennom å legge til rette for at


folk møtes, utveksles tanker, nye ide'er oppstår og som et resultat genereres aktiviteter


og arrangementer i nærmiljøet. l vårt kalde klima er tilgang til innendørs arealer


avgjørende for å opprettholde aktivitet året igjennom. Vi ønsker å skape en liten,


innendør møteplass der lokale kulturaktører kan møtes og inspirere hverandre. Et rom


der det kan oppstå synergier og samarbeidsprosjekter mellom de ulike brukerne av


Abelloftet.


Et mindre rom i Abelloftets 2. etg, fungerer i dag som en blanding av lager og


oppholdsrom. Rommet kan transformeres til et hyggelig møterom. Dette krever at man


utnytter plassen godt gjennom gode hyllesystemer for lagring av utstyr, et bord som folk


kan samles rundt, et malingstrøk og hyggelig belysning. Det vil også være nyttig med


en printer/ scanner for å spre informasjon om lokale aktiviteter og Whitebord til møter og


workshops.


Kultursløyfa ønsker å bruke rommet for å planlegge aktiviterer på Abelloftet, Abels


Hage, den årlige nærmiljøfestivalen Colletts Gjestebud og annet. Rommet også kan


brukes som kontor/ arbeidsrom for andre nærmiljøorganisasjoner og for de øvrige


leietakerne på Abelloftet, som venterom for foreldre og til leksehjelp.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 0- l 00 år, begge kjønn


Antall deltakere. 50


Geografisk område Ullevål/Blindern


Beskrivelse av den Kultursløyfa utarbeider og tegner opp et forslag til møblering av rommet. Forslaget


frivillige innsatsen i diskuteres med de andre brukerne av rommet, leietakere av salen, bydelen og


tiltaket fritidsklubbben. Når vi er blitt enige står Kultursløyfa for innkjøp og besørger frakt/


oppheng/ installering.


Planlegging/ møtevirksomhet: 10 t


Gjennomføring av aktiviteten: 35 t


Antall deltakere: 5


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Regnskap_Møterom for det frivillige kulturlivet på Abelloftet.xlsx


BNA301-FRZZ Side 2 av  3


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no


‘I III 0403  Oslo







BNA301-FRZZ Side 3 av 3


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


AGNES LYCHE MELVÆR


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten AGNES LYCHE MELVÆR


som


BNA30  1 -FRZZ


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no


‘I III 0403  Oslo
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Regnskap_Møterom for det frivillige kulturlivet, på Abelloftet


Møblering; bord, hyller, stoler 30000


Belysning 3000


Maling 800


Scanner og printer 7000


Whiteboard 1000


Frakt 1000


Totalt 42800


Regnskap_I\/Iøterom for det frivillige kulturlivet, på Abelloftet


Møblering; bord, hyller, stoler 30000


Belysning 3000


Maling 800


Scanner og printer 7000


Whiteboard 1000


Frakt 1000


Totalt 42800







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-EBZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EBZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 19:30


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Damekoret Drops


Kontonummer 16451205173


Kontoinnehaver Marianne Skui


Internettside www.Drops.so


Postadresse Folke Bernadottesvei 32 v/ Marianne Skui


Postnummer 0862


Poststed Oslo


Kontaktperson Marianne Skui


Mobilnummer 47413534


E-post (kvittering
sendes hit)


Marianne.Skui@gmail.com


Gjenta e-post Marianne.Skui@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EBZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 19:30


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Damekoret Drops


navn


Kontonummer 1645 1205 173


Kontoinnehaver Marianne Skui


lntemettside WWW.Drops.so


Postadresse Folke Bemadottesvei 32 V/ Marianne Skui


Postnummer 0862


Poststed Oslo


Kontaktperson Marianne Skui


Mobilnummer 47413534


E-post (kvittering Marianne.Skui@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post Marianne.Skui@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


BNA301-EBZZ Side 1 av 2


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no


‘I III 0403  Oslo







BNA301-EBZZ Side 2 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 12250


Navn på tiltaket Huskonsert i Bakkehaugen


Beskrivelse av tiltaket Damekoret Drops ønsker å arrangere en konsert i Bakkehaugen 22.april, hvor vi
inviterer med oss sangere og musikere vi jevnlig har hatt kontakt med. Sangeren Anja
Eline SKybakmoen som jevnlig holder workshops med oss og som er en etablert sanger
innen rytmisk vokalmusikk og mer jazzpreget musikk. Anja Eline er i gang med å utgi
sitt 2. soloalbum som jazzanger. Marius Holth er også en sanger og musiker vi jevnlig
har besøk av. Marius synger alt fra sigøynersanger til mer pop-basert vokalmusikk.
Denne vinteren kommer vi til å etablere kontakt med Per Myrstad Kringlen på piano.
Han er utdannet rytmisk pianist, og på konserten vil han akkompagnere oss i Drops
samtidig som han holder en egen avdeling


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 12 - 100


Antall deltakere. 100


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Damekoret Drops har startet sin vintersesong. Vi er i gang med nytt repertoar og hadde
besøk av sanger og stemmepedagog Marius Holth på vår øvelse i Bakkehaugen sist
onsdag. Vi vil fortsette med å arbeide inn program, og vil sette av tre øvelser med
pianist Per Myrstad Kringlen før vi holder seminar 21 og 22 mars. Koret har nedsatt
en konsertkomite bestående av tre medlemmer som jobber med tilrettelegging og
planlegging av de praktiske sakene rundt konserten


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Oslo Musikkråd - Oslo kommunes konsertstøttemidler


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


soknad - BU- vår 2015.doc


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


MARIANNE SKUI


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 12250


Navn på tiltaket Huskonsert i Bakkehaugen


Beskrivelse av tiltaket Damekoret Drops ønsker å arrangere en konsert i Bakkehaugen 22.april, hvor vi


inviterer med oss sangere og musikere vi jevnlig har hatt kontakt med. Sangeren Anja


Eline SKybakmoen som jevnlig holder workshops med oss og som er en etablert sanger


innen rytmisk vokalmusikk og mer jazzpreget musikk. Anja Eline er i gang med å utgi


sitt 2. soloalbum som jazzanger. Marius Holth er også en sanger og musiker vi jevnlig


har besøk av. Marius synger alt fra sigøynersanger til mer pop-basert vokalmusikk.


Denne vinteren kommer vi til å etablere kontakt med Per Myrstad Kringlen påpiano.


Han er utdannet rytmisk pianist, og på konserten vil han akkompagnere oss i Drops


samtidig som han holder en egen avdeling


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 12  — 100


Antall deltakere. 100


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den Damekoret Drops har startet sin vintersesong. Vi er i gang med nytt repertoar og hadde


frivillige innsatsen i besøk av sanger og stemmepedagog Marius Holth på vår øvelse i Bakkehaugen sist


tiltaket onsdag. Vi vil fortsette med å arbeide inn program, og vil sette av tre øvelser med


pianist Per Myrstad Kringlen før vi holder seminar 21 og 22 mars. Koret har nedsatt


en konsertkomite bestående av tre medlemmer som jobber med tilrettelegging og


planlegging av de praktiske sakene rundt konserten


Er det søkt om støtte  J a


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Oslo Musikkråd  -  Oslo kommunes konsertstøttemidler


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El soknad  — BU- vår 2015.doc


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten MARIANNE SKUl


SOIH
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Damesanggruppen `Drops` 


Folke Bernadottesvei 32 


0862 Oslo 


e-post Marianne.Skui@gmail.com 


www.Drops.so 


 


 


 


Budsjett for konsert 22.mars i Bakkehaugen kirke  
 


22.mars ønsker damekoret DROPS å arrangere en konsert i Bakkehaugen kirke hvor vi 


inviterer med oss sanger og musiker Marius Holth, pianist Per Myrstad Kringen og sanger 


Anja Eline Skybakmoen.  


 


Drops har tidligere jobbet med alle disse utøverene. Anja Eline Skybakmoen er en etablert 


sanger innen rytmisk vokalmusikk og mer jazz preget musikk. Marius Holth synger alt fra 


sigøyner musikk til egenkomponerte pop-ballader og stemningsfull musikk. Per Myrstad 


Kringen er utdannet rytmisk pianist, og vil akkompagnere oss i Drops samtidig som han også vil 


holde en egen avdeling på konserten 


 


 
 


Inntekter 


Billettinntekter      kr    6000,-   


  


Utgifter      


Honorar pianist og akkompagnatør Per Myrstad Kringen kr.   4000,- 


Honorar Marius Holth      kr    3000,- 


Honorar Anja Eline Skybakmoen    kr    3000,- 


Leiekostnader       kr    1500,-  


Leie av lys       kr    3000,- 


Kostnad innkjøp lys og andre effekter    kr     1500,- 


Program       kr      600,- 


Kostnad innkjøp til bevertning     kr     650,- 


Sum utgifter        kr. 17250,-    


 


Beregnet underskudd       kr. 12250,- 


 


 


 


På vegne av Damegruppen `Drops` 


Marianne Skui 


Damesanggruppen ` Drops`
Folke Bernadottesvei  32


0862 Oslo
e  -post Marianne  .  .Skuí@gma il  .  com


www. Drops. so


Budsjefi for konsert 22.mars  i  Bakkehaugen kirke


22.mars ønsker damekoreT DROPS å arrangere en konserT i Bakkehaugen kirke hvor vi
inviferer med oss sanger og musiker Marius HolTh, pianisT Per MyrsTad Kringen og sanger
Anja Eline Skybakmoen.


Drops har Tidligere jobbeT med alle disse uføverene. Anja Eline Skybakmoen er en eTablerT
sanger innen ryfmisk vokalmusikk og mer jazz pregeT musikk. Marius HolTh synger ah‘ fra
sigøyner musikk Til egenkomponerfe pop-ballader og sfemningsfull musikk. Per MyrsTad


Kringen er uTdanneT ryTmisk pianisT, og vil akkompagnere oss i Drops samTidig som han også vil
holde en egen avdeling på konserfen


Innfekfer


Bil leTTinnTekTer


Ufgiffer


Honorar pianisT og akkompagnalør Per MyrsTad Kringen
Honorar Marius HolTh
Honorar Anja Eline Skybakmoen
LeiekosTnader
Leie av lys
Koslnadinnkjøplys og andre effekfer
Prograni


Koslnadinnkjøplilbeverlmng
Suniufgfifer


Beregne? underskudd


På vegne av Damegruppen D̀rops`


Marianne Skui


kr


kr


kr


kr


kr


kr


kr.


kr.


6000,-


. 4000,-
3000;
3000;
1500;
3000;
1500;
600;
650;


17250,-


12250,-







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-ECZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 19:33


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Ullevål Hageby seniorsenter, Nasjonalforeningen for folkehelsen


Organisasjonsnummer 974 126 664


Kontonummer 16002059901


Kontoinnehaver Ullevål Hageby seniorsenter, Nasjonalforeningen for folkehelsen


Internettside https://www.facebook.com/pages/Ullev%C3%A5l-Hageby-
seniorsenter/148481461865380?ref=hl


Postadresse Damplassen 20


Postnummer 0852


Poststed Oslo


Kontaktperson Lillian Lunden


Fasttelefon 22591930


Mobilnummer 92801777


E-post (kvittering
sendes hit)


ulleval.seniorsenter@getmail.no


Gjenta e-post ulleval.seniorsenter@getmail.no


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—ECZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 19:33


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Ullevål Hageby seniorsenter, Nasjonalforeningen for folkehelsen


navn


Organisasjonsnummer 974 126 664


Kontonummer 1600205 9901


Kontoinnehaver Ullevål Hageby seniorsenter, Nasjonalforeningen for folkehelsen


lntemettside https://WWW.facebook.com/pages/Ullev%C3 %A5l-Hageby-


seniorsenter/1484814618653 80?ref=hl


Postadresse Damplassen 20


Postnummer 0852


Poststed Oslo


Kontaktperson Lillian Lunden


F asttelefon 22591930


Mobilnummer 92801777


E-post (kvittering ulleval.seniorsenter@getmail.no


sendes hit)


Gjenta e-post ulleval.seniorsenter@getmail.no
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 60000


Navn på tiltaket Workshop frivillighet


Beskrivelse av tiltaket vi går inn i 2015 med 50 aktive frivillige ved seniorsenteret. Vi har personer som stiller
opp på kjøkkenet, som sjåfører, som kursholdere, som resepsjonsvakt, blomstervanning,
servering, bibliotekar og mye, mye mer. De frivillige står nesten for 3 årsverk, og
senteret hadde ikke gått rundt uten denne innsatsen.  I år ønsker vi å gi noe tilbake til
våre frivillige, og søker derfor midler til å ta de frivillige med på tur til København, hvor
vi skal ha en workshop med fokus på frivillighet og senterets eksistens. Vi har behov for
å rekruttere både flere frivillige og brukere, og ønsker derfor å engasjere våre egne til å
jobbe med samme mål. 
Vi regner med at ikke alle kan være med, så søker om å dekke reise, opphold,
underholdning, kost og lokaler for faglig innhold til ca 30 personer. Dersom flere
melder seg på, så kommer vi til å lete etter rimeligere løsninger eller evt innføre en
egenandel for de reisende.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Menn og kvinner over 62.


Antall deltakere. 30


Geografisk område Oslo


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Vi setter sammen en gruppe av de frivillige som skal jobbe med program, aktiviteter
og innhold for turen. Det blir viktig for oss med et samarbeid slik at vår gruppen får en
positiv opplevelse, og da med både faglig og underholdende program.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


budsjett reise seniorsenteret.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


LILLIAN HØYERTUN LUNDEN


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 60000


Navn påtiltaket Workshop frivillighet


Beskrivelse av tiltaket vi går inn i 2015 med 50aktive frivillige ved seniorsenteret. Vi har personer som stiller


opp på kjøkkenet, som sjåfører, som kursholdere, som resepsjonsvakt, blomstervanning,


servering, bibliotekar og mye, mye mer. De frivillige står nesten for 3 årsverk, og


senteret hadde ikke gått rundt uten denne innsatsen. l år ønsker vi å gi noe tilbake til


våre frivillige, og søker derfor midler til å ta de frivillige med på tur til København, hvor


vi skal ha en Workshop med fokus på frivillighet og senterets eksistens. Vi har behov for


å rekruttere både flere frivillige og brukere, og ønsker derfor å engasjere våre egne til å


jobbe med samme mål.


Vi regner med at ikke alle kan vaere med, så søker om å dekke reise, opphold,


underholdning, kost og lokaler for faglig innhold til ca 30 personer. Dersom flere


melder seg på, så kommer vi til å lete etter rimeligere løsninger eller evt innføre en


egenandel for de reisende.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Menn og kvinner over 62.


Antall deltakere. 30


Geografisk område Oslo


Beskrivelse av den Vi setter sammen en gruppe av de frivillige som skal jobbe med program, aktiviteter


frivillige innsatsen i og innhold for turen. Det blir viktig for oss med et samarbeid slik at vår gruppen får en


tiltaket positiv opplevelse, og da med både faglig og underholdende program.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El budsjett reise seniorsenteret.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten LILLIAN HØYERTUN LUNDEN


SOIH
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BUDSJETT FRIVILLIGTUR KØBENHAVN


Reise tur/retur København med DFDS 30 1500 45000


Skyss til havnen tur/retur senter 2 1200 2400


Lunsj i København 30 250 7500


Møterom fergen, planlegging og forbereding tur 5000


Total søknadssum 59900


BUDSJETT FRIVILLIGTUR KØBENHAVN


Reise tur/retur København med DFDS 30


Skyss til havnen tur/retur senter 2


Lunsj i København 30


Møterom fergen, planlegging og forbereding tur


Total søknadssum


1500


1200


250


45000


2400


7500


5000


59900







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-EDZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EDZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 20:53


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Grefsen Skoles Strykeorkester


Organisasjonsnummer 989 757 687


Kontonummer 94920521856


Kontoinnehaver Grefsen Skoles Strykeorkester


Postadresse Kapellveien 69


Postnummer 0487


Poststed Oslo


Kontaktperson Vegard Benterud


Mobilnummer 92682113


E-post (kvittering
sendes hit)


vegard.benterud@gmail.com


Gjenta e-post vegard.benterud@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EDZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 20:53


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Grefsen Skoles Strykeorkester


navn


Organisasjonsnummer 989 757 687


Kontonummer 94920521856


Kontoinnehaver Grefsen Skoles Strykeorkester


Postadresse Kapellveien 69


Postnummer 0487


Poststed Oslo


Kontaktperson Vegard Benterud


Mobilnummer 926821 13


E-post (kvittering vegard.benterud@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post vegard.benterud@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 14640


Navn på tiltaket Ferdigstillelse av lokaler ved Grefsen Skole


Beskrivelse av tiltaket Grefsen Skoles Strykeorkester og søsterorkesteret Grefsen Skoles Junior Strykeorkester
har fått tildelt nye lokaler av Grefsen Skole etter at skolen ble ferdig rehabilitert høsten
2014. Skolen har i all hovedsak lagt lokalene til rette for at orkestrene skal benytte
lokalene. GSS og GSJS benytter lokalene til oppbevaring av instrumenter og annet
materiell. Orkesteret ønsker å ferdigstille lokalene slik at disse vil bli spesielt tilpasset
våre behov. Dette innebærer å sette inn en ny lås på døra til lagerrommet for å sikre mot
innbrudd. Videre ønsker orkesteret å sette inn en kopimaskin i rommet slik at vi har
tilgang til å kopiere opp noter og informasjonsmateriale til orkesterets medlemmer. Vi
ønsker også nye skap til oppbevaring av instrumentene. Skapene som står der i dag er
ikke egnet til oppbevaring av instrumentene


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Barn i grunnskolen (6-13 år) –begge kjønn


Antall deltakere. 60


Geografisk område Nordre Aker bydel – Grefsen skolekrets


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Det er ingen lønnede stillinger i GSS med unntak av musikkinstruktørene (disse er
delvis OMK-instruktører og delvis direkte lønnede instruktører). Den frivillige innsatsen
til styremedlemmene kan estimeres til ca 60 timer/måned. Det er en forutsetning
for orkesterets drift at vi kan ha velegnede lagerlokaler der vi også har tilgang på
kopimaskin. Orkesteret er foreldredrevet der alle styrets medlemmer samt foreldre må
bidra med betydelig frivillig innsats for å få orkesteret til å gå rundt.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett ferdigstillelse av lokaler ved Grefsen Skole.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


VEGARD BENTERUD


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 14640


Navn på tiltaket Ferdigstillelse av lokaler ved Grefsen Skole


Beskrivelse av tiltaket Grefsen Skoles Strykeorkester og søsterorkesteret Grefsen Skoles Junior Strykeorkester


har fått tildelt nye lokaler av Grefsen Skole etter at skolen ble ferdig rehabilitert høsten


2014. Skolen har i all hovedsak lagt lokalene til rette for at orkestrene skal benytte


lokalene. GSS og GSJS benytter lokalene til oppbevaring av instrumenter og annet


materiell. Orkesteret ønsker å ferdigstille lokalene slik at disse vil bli spesielt tilpasset


våre behov. Dette innebærer å sette inn en ny lås på døra til lagerrommet for å sikre mot


innbrudd. Videre ønsker orkesteret å sette inn en kopimaskin i rommet slik at vi har


tilgang til å kopiere opp noter og informasj onsmateriale til orkesterets medlemmer. Vi


ønsker også nye skap til oppbevaring av instrumentene. Skapene som står der i dag er


ikke egnet til oppbevaring av instrumentene


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Barn i grunnskolen (6-13 år) -begge kjønn


Antall deltakere. 60


Geografisk område Nordre Aker bydel- Grefsen skolekrets


Beskrivelse av den Det er ingen lønnede stillinger i GSS med unntak av musikkinstruktørene (disse er


frivillige innsatsen i delvis OMK-instruktører og delvis direkte lønnede instruktører). Den frivillige innsatsen


tiltaket til styremedlemmene kan estimeres til ca 60 timer/måned. Det er en forutsetning


for orkesterets drift at vi kan ha velegnede lagerlokaler der vi også har tilgang på


kopimaskin. Orkesteret er foreldredrevet der alle styrets medlemmer samt foreldre må


bidra med betydelig frivillig innsats for å få orkesteret til å gå rundt.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett ferdigstillelse av lokaler ved Grefsen Skole.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten VEGARD BENTERUD


SOIH
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Budsjett, ferdigstillelse av lokaler ved Grefsen Skole


Utgifter Beløp


Kopimaskin m/ toner og ark 3 640         


Innkjøp og montering av ny lås 4 000         


Nye skap til lagring av instrumenter 7 000         


Totalt 14 640       


Budsjett, ferdigstillelse av lokaler ved Grefsen Skole


Utgifter Beløp


Kopimaskin m/ toner og ark 3 640


Innkjøp og montering av ny lås 4 OOO


Nye skap til lagring av instrumenter 7 OOO


Totalt 14 640







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-GYZZ Side 1 av 3


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-GYZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 21:25


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Grefsen Skoles Strykeorkester


Organisasjonsnummer 989 757 687


Kontonummer 94920521856


Kontoinnehaver Grefsen Skoles Strykeorkester


Postadresse Kapellveien 69


Postnummer 0487


Poststed Oslo


Kontaktperson Vegard Benterud


Mobilnummer 92682113


E-post (kvittering
sendes hit)


vegard.benterud@gmail.com


Gjenta e-post vegard.benterud@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—GYZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 21 :25


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Grefsen Skoles Strykeorkester


navn


Organisasjonsnummer 989 757 687


Kontonummer 94920521856


Kontoinnehaver Grefsen Skoles Strykeorkester


Postadresse Kapellveien 69


Postnummer 0487


Poststed Oslo


Kontaktperson Vegard Benterud


Mobilnummer 926821 13


E-post (kvittering vegard.benterud@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post vegard.benterud@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 18620


Navn på tiltaket Støtte til høstseminar i samarbeid med Disen Strings


Beskrivelse av tiltaket Grefsen Skoles to orkestre og Disen Strings har i en årrekke arrangert felles seminarer
for elevene. Orkestrene har hatt stort utbytte av dem - elevene får spille i større grupper
enn vanlig, med andre dirigenter, og får dermed nye impulser. For instruktørene er også
disse seminarene berikende, siden de får muligheten til å utveksle ideer og erfaringer i
løpet av samlingen. 
De siste årene har vi opplevd sterkt økende interesse for å spille i strykeorkester i
bydelen, og strykermiljøet på Grefsen og Disen teller nå nærmere 100 unge musikanter.
Dette levende musikkmiljøet vil vi gjerne vise fram for bydelen, og vi satser derfor
også i år på å gjøre årets samling til et utadrettet arrangement. Vi vil holde det i lokaler
som er tilgjengelig for bydelens befolkning, slik at interesserte kan komme og høre på
avslutningskonserten. Det vil være et viktig tiltak å synliggjøre den suverene jobben
som dirigenter, instruktører og elever legger ned hele året. Og ikke minst være et flott
utstillingsvindu for Bydel Nordre Aker kultursatsing - invitasjoner og programmer vil
naturligvis markere at samlingen og konserten arrangeres med støtte fra bydelen. 


Disen Strings og Grefsen Skoles Strykeorkester har i år valgt å dele søknaden: begge
orkestrene søker om støtte til arrangementet, men merk  at det er forskjellige søknader
som er ment å dekke forskjellige kostnader. Grefsen Skoles Strykeorkester søker om
støtte til å dekke utgiftene til våre instruktører, mens Disen Strings søker om støtte til å
dekke sine instruktører, sam andre kostnader som mat og lokaler


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Barn i grunnskolen (6-13 år) –begge kjønn


Antall deltakere. 80


Geografisk område Nordre Aker bydel – Grefsen skolekrets


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Det er ingen lønnede stillinger i GSS med unntak av musikkinstruktørene (disse er
delvis OMK-instruktører og delvis direkte lønnede instruktører). Den frivillige innsatsen
til styremedlemmene kan estimeres til ca 60 timer/måned. 


For konkret å gjennomføre høstseminaret er vi avhengig av en stor planleggingsinnsats
fra styrenes side, samt foreldrevakter under selve arrangementet.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett støtte til høstseminar med Disen Strings.pdf


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 1 8620


Navn påtiltaket Støtte  til høstseminar i samarbeid med Disen Strings


Beskrivelse av tiltaket Grefsen Skoles  to  orkestre og Disen Strings har i en årrekke arrangert  felles  seminarer


for elevene. Orkestrene har  hatt stort utbytte  av dem  -  elevene får spille i  større  grupper


enn vanlig, med andre dirigenter, og får dermed nye impulser. For instruktørene  er  også


disse seminarene berikende, siden de får muligheten til å utveksle ideer og erfaringer i


løpet av samlingen.


De siste årene har vi opplevd sterkt økende interesse for å spille i strykeorkester i


bydelen, og strykermiljøet på Grefsen og Disen teller nå nærmere 100 unge musikanter.


Dette levende musikkmiljøet vil vi gjerne vise fram for bydelen, og vi  satser  derfor


også i år på ågjøre årets samling til et utadrettet arrangement. Vi vil holde det i lokaler


som  er  tilgjengelig for bydelens befolkning, slik at interesserte kan komme og høre på


avslutningskonserten. Det vil være et viktig tiltak å synliggjøre den suverene jobben


som dirigenter, instruktører og elever legger ned hele året. Og ikke minst være et flott


utstillingsvindu for Bydel Nordre Aker kultursatsing -  invitasjoner og programmer vil


naturligvis markere at samlingen og konserten arrangeres med støtte fra bydelen.


Disen Strings og Grefsen Skoles Strykeorkester har i år valgt ådele søknaden: begge


orkestrene søker om støtte til arrangementet, men merk at det  er  forskjellige søknader


som  er  ment ådekke forskjellige kostnader. Grefsen Skoles Strykeorkester søker om


støtte til ådekke utgiftene til våre instruktører, mens Disen Strings søker om støtte til å
dekke sine instruktører, sam andre kostnader som mat og lokaler


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Barn i grunnskolen (6-13 år) -begge kjønn


Antall deltakere. 80


Geografisk område Nordre Aker bydel- Grefsen skolekrets


Beskrivelse av den Det  er  ingen lønnede stillinger i GSS med unntak av musikkinstruktørene (disse  er
frivillige innsatsen i delvis OMK-instruktører og delvis direkte lønnede instruktører). Den frivillige innsatsen


tiltaket til styremedlemmene kan estimeres til ca 60 timer/måned.


For konkret ågjennomføre høstseminaret  er  vi avhengig av en stor planleggingsinnsats


fra styrenes side, samt foreldrevakter under selve arrangementet.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for  tiltaket  det søkes  støtte  til


Opplastede vedlegg


El Budsjett støtte til høstseminar med Disen Strings.pdf
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


VEGARD BENTERUD


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten VEGARD BENTERUD


som


BNA3  0  1 -GYZZ


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


'Ez Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no
1  Ill 0403  Oslo
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Søknad om støtte til høstseminar i samarbeid med Disen Strings


Utgifter Beløp


4 instruktører i to dager 18 620       *


Totalt 18 620       


*Beløpet er beregnet ut i fra satsene GSS betalte ved tilsvarende seminar i 2014


Dette beløpet dekker lærerkostnadene for de fire lærerne tilknyttet Grefsen 


Skoles Strykeorkester.


Søknad om støtte til høstseminar  i  samarbeid med  Disen  Strings


Utgifter Beløp


4 instruktører i to dager 18 620 *


Totalt 18 620


*Beløpet er beregnet utifra satsene GSS betalte ved tilsvarende seminar i 2014


Dette beløpet dekker lærerkostnadene for de fire lærerne tilknyttet Grefsen


Skoles Strykeorkester.







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-HAZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 21:57


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Grefsen Skoles Strykeorkester


Organisasjonsnummer 989 757 687


Kontonummer 94920521856


Kontoinnehaver Grefsen Skoles Strykeorkester


Postadresse Kapellveien 69


Postnummer 0487


Poststed Oslo


Kontaktperson Vegard Benterud


Mobilnummer 92682113


E-post (kvittering
sendes hit)


vegard.benterud@gmail.com


Gjenta e-post vegard.benterud@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—HAZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 21:57


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Grefsen Skoles Strykeorkester


navn


Organisasjonsnummer 989 757 687


Kontonummer 94920521856


Kontoinnehaver Grefsen Skoles Strykeorkester


Postadresse Kapellveien 69


Postnummer 0487


Poststed Oslo


Kontaktperson Vegard Benterud


Mobilnummer 926821 13


E-post (kvittering vegard.benterud@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post vegard.benterud@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 20000


Navn på tiltaket Støtte til vårseminar med Grefsen Skoles Strykeorkester og juniorstrykere


Beskrivelse av tiltaket Grefsen skoles juniorstrykere (GSJS) og søsterorkesteret Grefsen skoles strykeorkester
(GSS) er foreldredrevne strykeorkestre med ca. 60 spillende medlemmer i
grunnskolealder.  
Orkestrene har et høyt aktivitetsnivå. Vi en vesentlig del av musikklivet på Grefsen og
i bydel Nordre Aker. Mange Grefsen-barn får sitt første møte med musikken gjennom
oss, og vi spiller årlig på Grefsen kirkes adventskonsert samt på andre arrangementer
som er åpne for publikum. 
Hvert vårsemester arrangerer vi et omfattende, felles helgeseminar for begge orkestrene,
og i 2015 skal dette finne sted på Aarholt-tunet Gjestegård i Stokke. Formålet med å
reise bort, er både faglig og sosialt: Vi ønsker sterk konsentrasjon om det musikalske,
og vi ønsker å styrke samholdet i orkestrene. Med vårt brede nedslagsfelt og utadrettede
aktivitet vil dette også komme lokalmiljøet til gode. 
Når det gjelder den lokale tilknytningen mener vi at de positive effektene som godt
samarbeid, motivasjon og faglig utbytte oppnås nettopp ved at man reiser bort. En
tilsvarende samling i nærmiljøet ville ikke gitt den samme type effekter. Ved å reise
bort over et kort tidsrom oppnår man positive ringvirkninger som kommer nærmiljøet til
gode over lang tid.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Barn i grunnskolen (6-13 år) –begge kjønn


Antall deltakere. 35


Geografisk område Stokke i Vestfold, for barn fra Nordre Aker.


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Det er ingen lønnede stillinger i GSS med unntak av musikkinstruktørene (disse er
delvis OMK-instruktører og delvis direkte lønnede instruktører). Den frivillige innsatsen
til styremedlemmene kan estimeres til ca 60 timer/måned. 
I tillegg til styrets innsats for å arrangere turen er vi helt avhengig av at ca 10-12
foreldre stiller opp frivillig gjennom hele helgen for å passe på og aktivisere barna.
Foreldrene som stiller opp må ta ansvar for alle barna som er med, ikke bare sine egne
barn.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Frifond Kompetanse og Aktivitet, forvaltet av Norsk Musikkråd


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett_Grefsen_skoles_Strykeorkester_Aarholttunet.pdf


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 20000


Navn  på tiltaket Støtte til vårseminar med  Grefsen  Skoles Strykeorkester og juniorstrykere


Beskrivelse av tiltaket Grefsen skoles juniorstrykere (GSJ S) og søsterorkesteret Grefsen skoles strykeorkester


(GSS) er foreldredrevne strykeorkestre med ca. 60spillende medlemmer i
grunnskolealder.


Orkestrene har et høyt aktivitetsnivå. Vi en vesentlig del av musikklivet påGrefsen og
i bydel Nordre Aker. Mange Grefsen-barn får sitt første møte med musikken gjennom


oss, og vi spiller årlig på Grefsen kirkes adventskonsert samt på andre arrangementer


som er åpne for publikum.
Hvert vårsemester arrangerer vi et omfattende, felles helgeseminar for begge orkestrene,


og i  2015 skal  dette finne sted på Aarholt-tunet Gjestegård i Stokke. F onnålet med å


reise bort, er både faglig og sosialt: Vi ønsker sterk konsentrasjon om det musikalske,
og vi ønsker å styrke samholdet i orkestrene. Med vårt brede nedslagsfelt og utadrettede


aktivitet vil dette også komme lokalmiljøet til gode.


Når det gjelder den lokale tilknytningen mener vi at de positive effektene som godt


samarbeid, motivasjon og faglig utbytte oppnås nettopp ved at man reiser bort.  En


tilsvarende samling i nænniljøet ville ikke gitt den samme type effekter. Ved å reise


bort over et kort tidsrom oppnår man positive ringvirkninger som kommer nærmiljøet til


gode over lang tid.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Barn i grunnskolen  (6-13  år) -begge kjønn


Antall deltakere. 35


Geografisk område Stokke i Vestfold, for bam fra Nordre Aker.


Beskrivelse av den Det er ingen lønnede stillinger i GSS med unntak av musikkinstruktørene (disse er
frivillige innsatsen i delvis OMK-instruktører og delvis direkte lønnede instruktører). Den frivillige innsatsen


tiltaket til styremedlemmene kan estimeres til ca 60timer/måned.


l tillegg til styrets innsats for å arrangere turen er vi helt avhengig av at ca 10-12


foreldre stiller opp frivillig gjennom hele helgen for å passe på og aktivisere barna.


Foreldrene som stiller opp må ta ansvar for alle barna som er med, ikke bare sine egne


barn.


Er det søkt om støtte J a


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Frifond Kompetanse og Aktivitet, forvaltet av Norsk Musikkråd


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett_Grefsen_skoles_Strykeorkester_Aarholttunet.pdf
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


VEGARD BENTERUD


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten VEGARD BENTERUD


som


BNA301-HAZZ


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


'Ez Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no
1  Ill 0403  Oslo
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Budsjett orkesterseminar Aarholt-tunet GSS+GSJS


Inntekter Noter


Egenandel medlemmer 35 000,00kr   *


Frifond kompetanse og aktivitet 33 200,00kr   


Støtte fra Bydel Nordre Aker 20 000,00kr   ****


Sum 88 200,00kr   


Utgifter


Opphold barn 34 300,00kr   *


Opphold voksne 6 900,00kr     **


Turbuss tur+retur 10 000,00kr   


Lærerkostnader 32 400,00kr   ***


Opphold lærere 4 600,00kr     


Sum 88 200,00kr   


* Budsjettet baserer seg på 35 deltakende barn


** Vi anser ca. 1 voksen per barn som nødvendig


*** 4 spillelærere, 18 timer pr. lærer etter avtalt timesats kr 450,-


**** Vi har søkt om totalt kr 53200 i støtte fra frifondmidler, dog kan i ikke regne med å få tilsagn på hele beløpet


Budsjett orkesterseminar Aarholt-tunet GSS+GSJS


Inntekter Noter


Egenandel medlemmer kr 35 000,00 *


Frifond kompetanse og aktivitet kr 33 200,00


Støtte fra Bydel Nordre Aker kr 20  000,00  ****


Sum kr 88  200,00


Utgifter


Opphold barn kr 34  300,00  *


Opphold voksne kr 6 900,00  **


Turbuss tur+retur kr  10  000,00


Lærerkostnader kr 32  400,00  ***


Opphold lærere kr 4  600,00


Sum kr 88  200,00


* Budsjettet baserer seg på 35 deltakende barn


** Vi anser ca. 1voksen per barn som nødvendig


*** 4 spillelærere, 18 timer pr. lærer etter avtalt timesats kr 450,-


**** Vi har søkt om totalt kr 53200 i støtte fra frifondmidler, dog kan i ikke regne med å få tilsagn på hele beløpet







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FSZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 23:42


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Nordre Aker musikk- og kulturutvalg (NAMK)


Organisasjonsnummer 912699722


Kontonummer 15034241241


Kontoinnehaver Nordre Aker musikk- og kulturutvalg v/Joachim Sørensen


Internettside www.musikk.no/nordre-aker


Postadresse Anna Rogstads vei 22


Postnummer 0592


Poststed Oslo


Kontaktperson Tor Itai Keilen


Mobilnummer 45000123


E-post (kvittering
sendes hit)


tor.itai@gmail.com


Gjenta e-post tor.itai@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FSZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 23:42


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Nordre Aker musikk- og kulturutvalg (NAMK)


navn


Organisasjonsnummer 912699722


Kontonummer 15 03424 1 241


Kontoinnehaver Nordre Aker musikk- og kulturutvalg V/ J oachim Sørensen


lntemettside WWW.musikk.no/nordre-aker


Postadresse Anna Ro gstads vei 22


Postnummer 05 92


Poststed Oslo


Kontaktperson Tor ltai Keilen


Mobilnummer 45000123


E-post (kvittering tor.itai@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post tor.itai@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 37000


Navn på tiltaket Julekonserter i Grefsen og Nordberg kirker & Kultursøndag Trikkehallen


Beskrivelse av tiltaket Julekonsertene våre representerer viktige fellesarenaer for det lokale musikklivet
i bydelen, og bidrar både til musikalsk egenaktivitet for deltakerne og en god
konsertopplevelse for publikum. Samhandlingen mellom profesjonelle og unge talenter,
bidrar til å øke den musikalske aktiviteten i bydelen, og gir de unge motivasjon til
videreutvikling. 


Julekonsertene i Grefsen og Nordberg kirker er en årlig tradisjon, og utgjør en meget
viktig felles arena for det frivillige kulturlivet i bydelen. Deltakerne kommer fra
både store og små kor, korps og orkestre - og er også en møteplass mellom unge
musikktalenter og lokale profesjonelle utøvere. I 2014 hadde julekonsertene til sammen
ca. 350 publikummere og 125 deltakere fra 7 ulike lag, 6 ulike kammergrupper og 6
solister.  


Julekonsertene blir tradisjonelt avholdt to ulike søndager i advent. For å ikke konkurrere
med oss selv, forsøker vi å arrangere den første konserten den første søndagen i advent,
og den andre konserten den tredje søndagen i advent - selv om det ikke alltid er like
lett å få ledig rom i kirken. Hvilken konsert som arrangeres først, kommer an på de
deltakende foreningene. 


Kultursøndag Trikkehallen er en veletablert arrangementsserie, der NAMK leier
Trikkehallen på Kjelsås, og stiller den til disposisjon for frivillige lag og foreninger.
Lagene som viser interesse, får muligheten til å avholde sitt arrangement på
Trikkehallen, og avgjør selv hva programmet skal være. 


Gjennom Kultursøndag Trikkehallen gir NAMK fritidskulturlivet i bydelen bedre
tilgang på brukbare fremføringslokaler. Dette er en viktig motivasjonsfaktor for frivillig
arbeid i lag og foreninger som driver med musikk- og andre kulturaktiviteter. Bydelens
kulturglade publikum får en variert arrangementsserie som vi håper gjenspeiler
mangfoldet i bydelens frivillige kulturliv. 


Kultursøndag Trikkehallen engasjerer gjennomsnittlig 6 ulike lag, med sine tilknyttede
publikum. 


Til Kultursøndag Trikkehallen, ber vi våre lokale lag og foreninger om å kontakte oss
og komme med ønsker i forbindelse med når konsertene skal avholdes. Datoene for
disse blir dermed fastsatt fortløpende. 


Både Julekonsertene og Kultursøndagene er gratis, og åpne for allmennheten.
Arrangementene er tilgjengelig for rullestolbrukere, og konsertene vil selvfølgelig bli
tilrettelagt både for funksjonshemmede deltakere og publikum ved behov.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Alle aldre, begge kjønn


Antall deltakere. 250


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 37000


Navn på tiltaket Julekonserter i Grefsen og Nordberg kirker & Kultursøndag Trikkehallen


Beskrivelse av tiltaket Julekonsertene våre representerer viktige fellesarenaer for det lokale musikklivet


i bydelen, og bidrar både til musikalsk egenaktivitet for deltakerne og en god


konsertopplevelse for publikum. Samhandlingen mellom profesj onelle og unge talenter,


bidrar til å øke den musikalske aktiviteten i bydelen, og gir de unge motivasjon til


videreutvikling.


Julekonsertene i Grefsen og Nordberg kirker er en årlig tradisjon, og utgjør en meget


viktig felles arena for det frivillige kulturlivet i bydelen. Deltakerne kommer fra


både store og små kor, korps og orkestre  -  og er også en møteplass mellom unge


musikktalenter og lokale profesjonelle utøvere. l 2014 hadde julekonsertene til sammen


ca. 350 publikummere og 125 deltakere fra 7 ulike lag, 6 ulike kammergrupper og 6


solister.


Julekonsertene blir tradisjonelt avholdt to ulike søndager i advent. For å ikke konkurrere


med oss selv, forsøker vi å arrangere den første konserten den første søndagen i advent,


og den andre konserten den tredje søndagen i advent- selv om det ikke alltid er like


lett å få ledig rom i kirken. Hvilken konsert som arrangeres først, kommer an på de


deltakende foreningene.


Kultursøndag Trikkehallen er en veletablert arrangementsserie, der NAMK leier


Trikkehallen på Kjelsås, og stiller den til disposisjon for frivillige lag og foreninger.


Lagene som viser interesse, får muligheten til å avholde sitt arrangement på


Trikkehallen, og avgjør selv hva programmet skal være.


Gjennom Kultursøndag Trikkehallen gir NAMK fritidskulturlivet i bydelen bedre


tilgang på brukbare fremføringslokaler. Dette er en viktig motivasjonsfaktor for frivillig


arbeid i lag og foreninger som driver med musikk- og andre kulturaktiviteter. Bydelens


kulturglade publikum får en variert arrangementsserie som vi håper gjenspeiler


mangfoldet i bydelens frivillige kulturliv.


Kultursøndag Trikkehallen engasjerer gjennomsnittlig 6 ulike lag, med sine tilknyttede


publikum.


Til Kultursøndag Trikkehallen, ber vi våre lokale lag og foreninger om å kontakte oss


og komme med ønsker i forbindelse med når konsertene skal avholdes. Datoene for


disse blir dermed fastsatt fortløpende.


Både Julekonsertene og Kultursøndagene er gratis, og åpne for allmennheten.


Arrangementene er tilgjengelig for rullestolbrukere, og konsertene vil selvfølgelig bli


tilrettelagt både for funksjonshemmede deltakere og publikum ved behov.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Alle aldre, begge kjønn


Antall deltakere. 250
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Geografisk område Grefsen og Nordberg kirker, og Trikkehallen på Kjelsås


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Alle de fem styremedlemmene, de to vararepresentantene og sekretæren i NAMK
legger ned omfattende frivillig arbeid i forkant, under avvikling og i etterkant av våre
julekonserter. Det kan estimeres til omtrentlig 10 timer per person. I tillegg legger alle
deltakerne ned en enorm innsats i forbindelse med forberedelser til konsertene. Dette er
tid som vanskelig lar seg estimeres, men det dreier seg om et betydelig antall timer. 


I forbindelse med Kultursøndag Trikkehallen, vil hovedverdien av den frivillige
innsatsen ligge i det enkelte lagets forberedelser og gjennomføring av sin konsert.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett frivillighetsmidler2015.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


TOR ITAI KEILEN


Geografisk område Grefsen og Nordberg kirker, og Trikkehallen påKjelsås


Beskrivelse av den Alle de fem styremedlemmene, de to vararepresentantene og sekretæren i NAMK


frivillige innsatsen i legger ned omfattende frivillig arbeid i forkant, under avvikling og i etterkant av våre


tiltaket julekonserter. Det kan estimeres til omtrentlig 10 timer per person. l tillegg legger alle


deltakerne ned en enonn innsats i forbindelse med forberedelser til konsertene. Dette er


tid som vanskelig lar seg estimeres, men det dreier seg om et betydelig antall timer.


l forbindelse med Kultursøndag Trikkehallen, vil hovedverdien av den frivillige


innsatsen ligge i det enkelte lagets forberedelser og gjennomføring av sin konsert.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsj ett frivillighetsmidler20 l 5 .pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten TOR lTAl KEILEN


SOIH
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Budsjett for prosjekter som søker  om
frivillighetsmidler fra bydel Nordre Aker


Julekonserter 2015


Inntekter
Frivillighetsmidler Nordre Aker bydel kr 25  000


Sum kr 25  000


Ægifter
Honorarer profesjonelle musikere kr 8  000
Annonsering og program kr 3  000
Blomster/utøveroppmerksomhet kr 6  000


Gløgg, pepperkaker med mer kr 1 000
Leie Grefsen kirke kr 6  000
Leie Nordberg kirke kr 1 000


Sum kr 25  000


Kultursøndag Trikkehallen 2015


Inntekter
Frivillighetsmidler Nordre Aker bydel kr 12 000


Sum kr 12  000


Utgifter
Kompensasjon til Trikkehallen  (6  arr.) kr 12 000


Sum kr 12  000







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-HBZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 23:55


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Oslo treklatreklubb


Organisasjonsnummer 814091902


Kontonummer 39910457008


Kontoinnehaver Trygve Hirsch/leder   ( midlertidig konto)


Internettside www.facebook.com/oslotreklatreklubb


Postadresse Biskop Heuchsvei 42


Postnummer 0871


Poststed Oslo


Kontaktperson Trygve Hirsch


Mobilnummer 92681584


E-post (kvittering
sendes hit)


oslotreklatreklubb@gmail.com


Gjenta e-post oslotreklatreklubb@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—HBZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 23:55


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Oslo treklatreklubb


navn


Organisasjonsnummer 814091902


Kontonummer 39910457008


Kontoinnehaver Trygve Hirsch/leder  (  midlertidig konto)


lntemettside WWW. facebook.com/oslotreklatreklubb


Postadresse Biskop Heuchsvei 42


Postnummer 0871


Poststed Oslo


Kontaktperson Trygve Hirsch


Mobilnummer 92681584


E-post (kvittering oslotreklatreklubb@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post oslotreklatreklubb@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 40000


Navn på tiltaket Oslo treklatreklubb/ prosjekt : "overnatting i nærskogen"


Beskrivelse av tiltaket Vi i Oslo treklatreklubb jobber for å inspirere barn og unge vekk fra skjermene og ut
i nærskogene og parkene og opp i trærne. Vi jobber for kortreiste naturopplevelser,
beveglsesglede, lek og et lavterskel, sosialt og avslappet miljø i nærmiljøet. Vi klatrer
i trer med og uten tau, lager taubaner, henger i hengkøyer, går på liner , leker og spiser
i skogen på klatresøndagene våre. I  forbindelse med Friluftslivets år ønsker vi å gå et
skritt videre med prosjektet: " Overnatting i nærskogen" Vi ønsker å gi medlemmer og
andre barn og unge i bydelen en unik naturopplevelse, overnatting oppe i trærne. Det
er vakkert  å våkne av morgensol, fuglesang og til flott utsikt utover byen? Vi ønsker
derfor å søke midler til innkjøp av tretelt og spesial hengkøyer for overnatting i trær.
Det blir en liten landsby i trærne. Vi kommer også til å bruke telt og hengekøyer på
klatresøndagene våre. 
Vi ser  for oss at vi kan leie de ut billig til interesserte for å skaffe penger til klubben.
Det kan også bli muligheter for skoler/ barnehager/ foreningermm til  å lage avtaler med
oss om bruk. 
Vi ser for oss å arrangere overnattinger 1-4 ganger i måneden med ca 12 deltagere hver
gang i sesongen, litt avhengig av hvor mange frivillige vi får med på prosjektet.


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn 6-16/ gutter og jenter


Antall deltakere. 200


Geografisk område nordre aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


alle i prosjektet jobber frivillig vi satser på foreldre og prøver å få med noen studenter
fra idrettshøyskolen og andre frivillige, forutenom leder i Oslo treklatreklubb


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett for søknad om frivillighetsmidler fra Oslo Treklatreklubb.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


TRYGVE ANDREAS HIRSCH


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 40000


Navn påtiltaket Oslo treklatreklubb/ prosj ekt  :  "overnatting i nærskogen"


Beskrivelse av tiltaket Vi i Oslo treklatreklubb jobber for å inspirere barn og unge vekk fra skjermene og ut


i nærskogene og parkene og opp i trærne. Vi jobber for kortreiste naturopplevelser,


beveglsesglede, lek og et lavterskel, sosialt og avslappet miljø i nærmiljøet. Vi klatrer


i trer med og uten tau, lager taubaner, henger i hengkøyer, går på liner , leker og spiser


i skogen på klatresøndagene våre. l forbindelse med Friluftslivets år ønsker vi å gå et


skritt videre med prosjektet:  "  Overnatting i nærskogen" Vi ønsker å gi medlemmer og


andre barn og unge i bydelen en unik naturopplevelse, overnatting oppe i trærne. Det


er vakkert å våkne av morgensol, fuglesang og til flott utsikt utover byen? Vi ønsker


derfor å søke midler til innkjøp av tretelt og spesial hengkøyer for overnatting i trær.


Det blir en liten landsby i trærne. Vi kommer også til å bruke telt og hengekøyer på


klatresøndagene våre.


Vi ser for oss at vi kan leie de ut billig til interesserte for å skaffe penger til klubben.


Det kan også bli muligheter for skoler/ barnehager/ foreningermm til å lage avtaler med


oss om bruk.


Vi ser for oss å arrangere overnattinger 1-4 ganger i måneden med ca 12 deltagere hver


gang i sesongen, litt avhengig av hvor mange frivillige vi får med på prosjektet.


Type tiltak: ldrett og friluftsliv


Alder/kj ønn 6-16/ gutter og jenter


Antall deltakere. 200


Geografisk område nordre aker


Beskrivelse av den alle i prosjektet jobber frivillig vi satser på foreldre og prøver å få med noen studenter


frivillige innsatsen i fra idrettshøyskolen og andre frivillige, forutenom leder i Oslo treklatreklubb


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett for søknad om frivillighetsmidler fra Oslo Treklatreklubb.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten TRYGVE ANDREAS HIRSCH


SOl’I1
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Budsjett for søknad om frivillighetsmidler fra Oslo Treklatreklubb: 


 


Treeboat hammocks, Spesialhengekøye for treovernattting, 2500kr x3:        7500,- 


Tensile stingray, 3 personers tretelt, 7100,-x2          14200,- 


Tentsile connect, 2 pers. Tretelt, 5000,-x3          15000,- 


Sovepose/liggeunderlag for deltagere som ikke har , (5 sett)                       3300,- 


Søknadssum totalt:             40000,- 


 


Budsjett for søknad om frivillighetsmidler fra Oslo Treklatreklubb:


Treeboat hammocks, Spesialhengekøye for treovernattting, 2500kr x3:


Tensile stingray, 3 personers tretelt, 7100,—x2


Tentsile connect, 2 pers. Tretelt, 5000,—x3


Sovepose/Iiggeunderlag for deltagere som ikke har, (5sett)


Søknadssum totalt:


7500,-


14200,-


15000,-


3300,-


40000,-





		01. Sing Along - A - søknad

		01. Sing Along - B - budsjett

		02. Grefsen Menighet - A - søknad

		02. Grefsen Menighet - B - budsjett

		03. Kjelsås Skoles Strykeorkester - A - søknad

		03. Kjelsås Skoles Strykeorkester - B - budsjett

		04. Øvre Grefsen Vel - A - Søknad

		04. Øvre Grefsen Vel - B - Budsjett

		05. Nordre Aker Janitsjar - A - Søknad

		05. Nordre Aker Janitsjar - B - Budsjett

		06. Nordberg Blandakor - A - Søknad

		06. Nordberg Blandakor - B - Budsjett

		07. Kjelsås skoles sangkor - A - Søknad

		07. Kjelsås skoles sangkor - B - Budsjett

		Budsjett for tiltaket Kjelsås skoles sangkor – ”Sommer over Kjelsås 2015”:



		08. Korsvoll IL - A - Søknad

		08. Korsvoll IL - B - Budsjett

		09. Trikkehallen på Kjelsås Frysjastock - A - Søknad

		09. Trikkehallen på Kjelsås Frysjastock - B - Budsjett

		10. Sara Dalen Kelly - A - Søknad

		10. Sara Dalen Kelly - B - Budsjett

		11. Nordberg kirke - A - Søknad

		11. Nordberg kirke - B - Budsjett

		12. Øvre Grefsen Vel - A - Søknad

		12. Øvre Grefsen Vel - B - Budsjett

		13. Korsvoll (Unified) - A - Søknad

		13. Korsvoll (Unified) - B - Budsjett

		14. Koll Team Milslukern - A - Søknad

		14. Koll Team Milslukern - B - Budsjett

		16. Grefsen skolekorps Tiltak for å beholde eldre musikanter - A - Søknad

		16. Grefsen skolekorps Tiltak for å beholde eldre musikanter - B - Budsjett

		17. Grefsen skolekorps Innrede korpsloftet - A - Søknad

		17. Grefsen skolekorps Innrede korpsloftet - B - Budsjett

		18. Grefsen skolekorps seminar - A - Søknad

		18. Grefsen skolekorps seminar - B - Budsjett

		19. Grefsen skolekorps utstyr loppemarked - A - Søknad

		19. Grefsen skolekorps utstyr loppemarked - B - Budsjett

		20. Grefsen Pikekor - A - Søknad

		20. Grefsen Pikekor - B - Budsjett

		21. Blindern Vel Arvid Storsveensplass - A - Søknad

		21. Blindern Vel Arvid Storsveensplass - B - Budsjett

		22. Nydalenrevyen - A - Søknad

		22. Nydalenrevyen - B - Budsjett

		23. Solemskogen Velforening - A - Søknad

		23. Solemskogen Velforening - B - Budsjett

		24. Lillohjemmets venner - A - Søknad

		24. Lillohjemmets venner - B - Budsjett

		25. Tåsen Seniorsenter - A - Søknad

		25. Tåsen Seniorsenter - B - Budsjett

		26. Tåsen skolekorps - A - Søknad

		26. Tåsen skolekorps - B - Budsjett

		27. Marienlyst og Ullevål Småstrykere - A - Søknad

		27. Marienlyst og Ullevål Småstrykere - B - Budsjett

		28. Øvre Grefsen Vel Sverre Envoldsplass - A - Søknad

		28. Øvre Grefsen Vel Sverre Envoldsplass - B - Budsjett

		29. Nordre Aker Røde Kors - A - Søknad

		29. Nordre Aker Røde Kors - B - Budsjett

		30. Kjelsås IL - A - Søknad

		30. Kjelsås IL - B - Budsjett

		31. Kjelsås IL Langrenn - A - Søknad

		31. Kjelsås IL Langrenn - B - Budsjett

		32. Kjelsås IL Fotball - A - Søknad

		32. Kjelsås IL Fotball - B - Budsjett

		33. Gøy på loftet - A - Søknad

		33. Gøy på loftet - B - Budsjett

		34. Mental Helse Nordre Aker - A - Søknad

		34. Mental Helse Nordre Aker - B - Budsjett

		35. Ullevål Idrettslag Bandy - A - Søknad

		35. Ullevål Idrettslag Bandy - B - Budsjett

		36. Oslo Idrettslag Svømming - A - Søknad

		36. Oslo Idrettslag Svømming - B - Budsjett

		37. Ullevål idrettslag Bergbanen - A - Søknad

		37. Ullevål idrettslag Bergbanen - B - Budsjett

		38. Civitan Club Grefsen Kjelsås - A - Søknad

		38. Civitan Club Grefsen Kjelsås - B - Budsjett

		39. Nordre Aker Røde Kors - A - Søknad

		39. Nordre Aker Røde Kors - B - Budsjett

		40. Disen Strings - A - Søknad

		40. Disen Strings - B - Budsjett

		41. Disen Strykeorkester - A - Søknad

		41. Disen Strykeorkester - B - Budsjett

		42. Maridalsspillet - A - Søknad

		42. Maridalsspillet - B - Budsjett

		43. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus - A - Søknad

		43. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus - B - Budsjett

		Vedlegg: Budsjett



		44. Kjelsås skoles musikkorps - A - Søknad

		44. Kjelsås skoles musikkorps - B - Budsjett

		45. Grefsenhjemmets Venner  - A - Søknad

		45. Grefsenhjemmets Venner  - B - Budsjett

		46. Nordberg menighet - A - Søknad

		46. Nordberg menighet - B - Budsjett

		47. Trikkehallen på Kjelsås TILT - A - Søknad

		47. Trikkehallen på Kjelsås TILT - B - Budsjett

		48. Nydalens Skiklub Stifinnerkomiteen - A - Søknad

		48. Nydalens Skiklub Stifinnerkomiteen - B - Budsjett

		49. Kammerkoret Utsikten - A - Søknad

		49. Kammerkoret Utsikten - B - Budsjett

		50. Lyn Ski - A - Søknad

		50. Lyn Ski - B - Budsjett

		51. Tåsen Idrettslag - A - Søknad

		51. Tåsen Idrettslag - B - Budsjett

		52. Oslo Nord-Vest revmatikerforening - A - Søknad

		52. Oslo Nord-Vest revmatikerforening - B - Budsjett

		53. Nordre Aker 02-samarbeid - A - Søknad

		53. Nordre Aker 02-samarbeid - B - Budsjett

		54. Grefsen Kjelsås Husflidslag - A - Søknad

		54. Grefsen Kjelsås Husflidslag - B - Budsjett

		55. Marienlyst og Ullevål skoleorkester - A - Søknad

		55. Marienlyst og Ullevål skoleorkester - B - Budsjett

		56. FabelAkt - A - Søknad

		56. FabelAkt - B - Budsjett

		57. IK Akerselva - A - Søknad

		57. IK Akerselva - B - Budsjett

		58. Lyn Fotball Oppgradering Rektorhaugen - A - Søknad

		58. Lyn Fotball Oppgradering Rektorhaugen - B - Budsjett

		60. Lyn Fotball Oppgradering Månejordet - A - Søknad

		60. Lyn Fotball Oppgradering Månejordet - B - Budsjett

		61. Blindern Vel Mulighetsstudie samfunnshus - A - Søknad

		61. Blindern Vel Mulighetsstudie samfunnshus - B - Budsjett

		62. Damekoret Drops julekonsert  - A - Søknad

		62. Damekoret Drops julekonsert  - B - Budsjett

		63. Kultursløyfa Kulturaktivitet Abelloftet - A - Søknad

		63. Kultursløyfa Kulturaktivitet Abelloftet - B - Budsjett

		64. Kultursløyfa Aktiviteter i Abels Hage - A - Søknad

		64. Kultursløyfa Aktiviteter i Abels Hage - B - Budsjett

		65. Kultursløyfa Møtelokale frivillig kulturliv - A - Søknad

		65. Kultursløyfa Møtelokale frivillig kulturliv - B - Budsjett

		66. Damekoret Drops Huskonsert - A - Søknad

		66. Damekoret Drops Huskonsert - B - Budsjett

		67. Ullevål Hageby seniorsenter - A - Søknad

		67. Ullevål Hageby seniorsenter - B - Budsjett

		68. Grefsen Skoles Strykeorkester Ferdigstillelse av lokaler - A - Søknad

		68. Grefsen Skoles Strykeorkester Ferdigstillelse av lokaler - B - Budsjett

		69. Grefsen Skoles Strykeorkester Høstseminar - A - Søknad

		69. Grefsen Skoles Strykeorkester Høstseminar - B - Budsjett

		70. Grefsen Skoles Styrkeorkester Vårseminar - A - Søknad

		70. Grefsen Skoles Styrkeorkester Vårseminar - B - Budsjett

		71. Nordre Aker musikk- og kulturvalg - A - Søknad

		71. Nordre Aker musikk- og kulturvalg - B - Budsjett

		72. Oslo treklatreklubb - A - Søknad

		72. Oslo treklatreklubb - B - Budsjett






Statens strålevern
Norwegian Radiation Protection Authority


Hafslund
Hafslund Nett


Mikael  Zander Mottatt 1 DES 20"»
Boks 990 Skøyen '


Enhetl


0247 Oslo Rem” —-———-—


Deres ref. Var ref. Vår dato


I4/00988/714 8.12.2014
Snksbeh. Lars Klæboe


Hafslund Nett, ny høyspenningskabel mellom Lillo-Sogn  i  Oslo  kommune


Vi viser til henvendelse vedrørende elektromagnetisk felt fra høyspentkabel som er planlagt lagt


mellom Sogn og Lillo transformatorstasjoner.


Beskrivelse av situasjonen
I  forbindelse med utskifting av  gamle kabler i Oslo planlegger Hafslund Nett å legge nye  132  kV
kabler mellom Sogn og Lillo transformatorstasjoner. Årsmiddelverdi for den nye kabelen vil bli


220A (Ampere), og utredningsgrensen på  0,4  LIT vil være rundt tre meter fra senter kabel. Kabelen
-  -vil bli lagt utenfor gjerdet til Rektorhaugen bamehage, Månejordet bamehage, Bakkehaugen


bamehage og Mor Go`hjertas bamehage. Videre vil kabelen legges i gang- og sykkelveier og i


gater. Ingen arealer langs kabeltraseen hvor personer har langvarig opphold vil overstige


utredningsgrensen på 0,4 uT.


Vurdering


Slik plantegningene fremstår vil ingen arealer hvor personer har langvarig opphold ha


magnetfelverdier som utløser krav om utredning. Dette gjelder også strekningen hvor kabelen
passerer bamehagene som er nevnt i avsnittet om «Beskrivelse av situasjonen»


Det er ikke behov for å gjennomføre tiltak for å redusere magnetfelteksponeringen ved noen del av
traseen.


Med dette som bakgrunn har ikke Strålevemet innvendinger mot at kabelen legges slik det er
beskrevet.


De neste avsnittene omhandler bakgrunnen for dagens forvaltning på dette feltet.


-Rettslig bakgrunn
l forskrift om strälevemuogbruk avstråling er det i  §  34 gitt bestemmelser om eksponering for


elektromagnetiske felt: "  '


Postadresse -  Poslal addresr E-post  -  E-mail: Tclcfnn  -  Tclcplmnc: Bankkonln I Hank account:
Postboks  55  NO-l332 Østerås pnstmottak@nrpa.no +47  67 16  25 00 IBAN: NO76 8276 Ol 00494
Besøksadresse 0  Oflice: lnlemett  -  IHIL’l'I1L’lI 'Telefaks  0  I-"ax: Swifl address: UBNONOKK
Grini næringspark I3, l36l Østerås \\'\\'\\'.nrpa.no +47 67 14  74  07 Orgnr.: 867 668 292







”All eksponering av inennesker for ikke-ioniserende .stråling skal holdes så lav som praktisk mulig.


Retningslinjer og grenseverdier innen optisk stråling. og elektromagnetiskefelt gitt i sist oppdaterte


versjon av Guidelines on limited exposure to Non-lonizing Radiation/ra den internasjonale
kommisjoneirfot' beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling gjelder' .somf0rskrifl.  ”


Den intemasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (lCNlRP) sin
anbefalte grenseverdi for magnetfelteksponering for den generelle befolkning er 200 uT.
Grenseverdien i Norge er altså 200 pT. '


Helserisiko


Befolkningsstudier antyder samlet en mulig økt risiko for leukemi blant barn som i sin bolig,


utsettes for magnetfelt over 0,4 pT. På dette grunnlag har IARC (WHO`s intemasjonale


kreftforskníngsinstitutt) klassifisert lavfrekvente magnetfelt fra strømnettet som en mulig
risikofaktor for utvikling av leukemi hos barn. En sikker sammenheng er imidlertidikke


dokumentert.


For andre kreftformer hos bam eller kreft hos voksne er det ikke dokumentert at-
magnetfelteksponering under grenseverdien på 200 uT gir økt helserisiko. Når det gjelder andre


helseplager og symptomer er kunnskapsstatus at det ikke er dokumentert noen sammenheng så


lenge eksponeringen er lavere enn grenseverdien.


Utredningsnivå for nyetableringer
I 2006 ble det etablert et utredningsnivâ. Det innebærer at det ved oppføring av bygninger nær


høyspentanlegg eller høyspentanlegg nær bygninger skal utredes hvorvidt det er grunnlag for å
gjennomføre tiltak dersom magnetfeltet i gjennomsnitt over året er høyere enn 0,4 pT. Dette


gjelder hovedsakelig for skoler, bamehager og boliger. Utredningsnivået er ikke en grenseverdi,


-  men innebærer at det ved eksponering over 0,4 uT søkes å gjennomføre enkle tiltak slik at


ITUM" Hêdckfi/äørwqofuq


magnetfeltene kan holdes lavest mulig. Dette baserer seg på ”Strålevemrappon 200528


Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg”.


Utredningskravet tar altså utgangspunkt i lokaler der barn har langvarig opphold; i hjem, skoler og


barnehager. Det krevesikke noen utredning for å vurdere eventuelle tiltak i denne saken.


Konklusjon; Strålevernet har ingen innvendinger mot at Hafslund etablerer kabelanlegget slik det


er beskrevet.


Ta gjeme kontakt hvis det er ønske om ytterligere informasjon i denne saken.


låte
Tone-Mette Sjømoen Lars Klæboe


seksjonssjef forsker


Med hilsen
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 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 28.11.13 
 
Møtet ble avholdt i administrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 1. etasje. 
 
Tilstede:   Bent Gether-Rønning (H) 
    Brit Teien (H) 
    Bente M. Larsen (Ap) 
    Erik Borge Skei (V) 
    Hanne Lyssand (SV)  
    Hans A. Kielland Aanesen (FrP) – observatør 
 
 
                                    
 
Fra administrasjonen møtte: 
Øyvind Henriksen, bydelsdirektør 
Preben Winger, ass. bydelsdirektør 
Eivind Marthinsen, økonomisjef 
 
                 
 
Møtet ble ledet av: Bent Gether-Rønning (H) 
 
Protokollen ble ført av: Marit Neby 
 
Åpent kvarter: 
Ingen saker 
 
Godkjenning av innkalling: 
Innkallingen ble godkjent 
 
Godkjenning av dagsorden: 
Dagsorden ble godkjent. 
 
Følgende dokumenter ble omdelt i møtet: 
Protokoll fra møte i Kultur- og oppvekstkomiteen 27.01.2015 
Protokoll fra møte i Miljø-, plan- og samferdselskomiteen 26.01.2015 
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Behandling av komitésaker fra KO- møtet 27.01.15 
 
Sak 1/15 Protokoll fra møte i kultur- og oppvekstkomiteen 02.12.14 
Protokollen ble lagt frem for bydelsutvalget 18.12.14. 
 
Sak 2/15 Årsmelding for kultur- og oppvekstkomiteen 2014 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
Sak 3/15 Rapport for Elvelangs i fakkellys 2014 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
Sak 4/15 Verbalvedtak 2014 – Statusrapport ved årets slutt 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
Saken samsvarer med MPS- sak 3/15. Sakene settes opp som felles sak til bydelsutvalget.  
 
Sak 5/15 Tilleggssøknad om Frivillighetsmidler 2015 
Saken er trukket. 
 
Sak 6/15 Frivillighetsmidler 2015 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
 
Behandling av komitésaker fra MPS- møtet  
 
Sak 1/15 Godkjenning av MPS - protokoll fra møte 01.12.14 
Protokollen ble lagt frem for bydelsutvalget 18.12.14. 
 
Sak 2/15 Årsmelding for MPS- komiteen 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
Sak 3/15 Verbalvedtak 2014. Statusrapport ved årets slutt.  
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
Saken samsvarer med MPS- sak 3/15. Sakene settes opp som felles sak til bydelsutvalget. 
 
Sak 4/15 Oppstartsmøte Midtoddveien 40-40, Oset Vannrenseanlegg.  
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
Sak 5/15 Nordbergbakken 1 – bestilling av oppstartsmøte 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
Sak 6/15 Ny høyspenningskabel mellom Sogn og Lillo 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
Sak 7/15 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus – høring 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
Sak 8/15 Utkast til klima- og energistrategi for Oslo 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
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Sak 9/15 Veiledende plan for offentlig rom for Frysja (VPOR – Frysja) 
Saken vedtatt av arbeidsutvalget da behandling i bydelsutvalget vil være etter utgått 
høringsfrist. Saken settes på dagsorden som orienteringssak til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
Miljø-, plan- og samferdselskomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt: 
 
 
Bydelsutvalget er svært tilfreds med at det nå tas initiativ til en helhetlig planlegging for 
Frysjaveien-området og støtter de fleste av de plangrep som ligger i høringsutkast for VPOR 
Frysja, men har følgende bemerkninger:  
 


1. Det må gjennomføres en konsekvensutredning av de konsekvenser utbyggingen har for 
trafikk i området, herunder konsekvenser for lokaltrafikk og også innvirkning på 
Storokrysset og tilknytning til Ring 3 over Tåsenlokket.  
 


2. Det må sikres et nært samarbeid med Bymiljøetaten om både planlegging og 
gjennomføring for at utbyggingen i så stor grad som mulig baseres på kollektive 
transportmidler, sykkel og gange. Skinnegående løsninger må utredes. 
 


3. VPOR-en må tydeligere spesifisere utnyttelsesgrad og høyder. Bydelsutvalget er opptatt 
av at utnyttelsesgraden ikke blir høyere enn at det sikres tilstrekkelig grønne arealer og 
offentlige rom som gir god bokvalitet for gamle og nye beboere i form av lys, sol og 
utsikt. Bredden på "Brekkeparken" og det grønne beltet bør vurderes utvidet.  
 


4. Høyde og arkitektur må harmoniseres med eksisterende småhusbebyggelse, for 
eksempel ut mot Kjelsåsveien og opp mot eiendommene på nordsiden av området 
(Brekke Gård med omliggende eiendommer).  
 


5. Skolekapasiteten i området er allerede overskredet. Ny skole må utvikles parallelt med 
utbyggingen.  
 


6. Bydelsutvalget støtter at det etableres et grunneiersamarbeid om gjennomføring av 
tiltak i VPOR, mellom Oslo kommune og grunneiere/utbyggere innenfor planområdet. 
Endelig stadfestet VPOR må bli førende for utviklingen i området, og  
rekkefølgebestemmelser og grunneierbidrag bli benyttet og fulgt opp som skissert i 
planen. 


 
 
 
 
Sak 10/ 15 Behov for trafikksikker stenging av Kapellveien gjennom Grefsen skole 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
 
 
Diverse andre saker 
 
Årsmelding 2014 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
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Årsstatistikk 2014 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
Fremdrift barnehager 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
Sykehjemsplasser 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
Politiske representanter i ungdomsrådet 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
 
Diverse informasjon 
Regnskap 2014 
Medarbeiderundersøkelse 
Alders- og demensvennlig bydel  
Ruspolitisk handlingsplan 
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 
 
 
Møtet ble hevet kl 18.05 
Oslo, 29.01.15 
 
Bent Gether-Rønning /s/      Marit Neby  
BU-leder        møtesekretær 
 








 


  
 Oslo kommune 
  


  
 


 
 


Protokoll 8/14 
 


 
Møte: Bydelsutvalget  
Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen  


Møtetid: Torsdag 18. desember 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: administrasjonsavdelingen  
 
 
Møteleder: Bent Gether-Rønning (H)  
   
Tilstede: Erik Borge Skei (V) 


Gunnar Løchø Brevig (V) 
Per Henry Christiansen (H) 
Brit Teien (H) 
Per Morten Klette (H) 
Henriette Amundrustad (H) 
Sidsel Kjeldaas Salte (H) 
Bente M. Larsen (Ap) 
Pål Sørgaard (Ap) 
Helene Salvesen (Ap) 
Sigmund Hov Moen (Ap) 
Bjørn Gilbert (Ap) 
Hanne Lyssand (SV) 
Arne Østreng (FrP) 


 


   
Forfall: Kristin Vik (H) 


Anne Marit Heber Nærby (Ap) 
Hans A Kielland Aanesen (FrP) 


 


   
Som vara møtte: Sidsel Kjeldaas Salte (H) 


Bjørn Gilbert (Ap) 
Arne Østreng (FrP) 


 


   
I tillegg møtte: Øyvind Henriksen, bydelsdirektør 


Preben Winger, ass. bydelsdirektør 
Eivind Marthinsen, avdelingsdirektør 


 


   
Møtesekretær: Marit Neby 
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Åpen halvtime 
 
Kjell Dølven, leder av Eldrerådet, sak 169/14 
Eldrerådet har aldri hatt noe eget budsjett sånn sett bort i fra møtegodtgjørelsen og ber derfor 
om at bydelsutvalget setter av kr 10 000,- på budsjettet som bevilges eldrerådet.  
Eldresentrene i bydelen har ikke fått en økning i budsjettet på 4-5 år, og eldrerådet ber derfor 
om at nettopp eldresentrene får en økning i sitt tilskudd 2015. Det samme bør gjelde dagsenter 
og sykehjem.  
 
Thomas Stonli, styreleder Blindern Rugbyklubb, sak 169/14 
Frivillighetsmidlene er ekstremt viktig og må videreføres. Blindern Rugbyklubb har takket 
være disse midlene etablert juniorlag som har blitt et viktig tilbud for mange av bydelens barn 
og unge. 
 
Unni Faurvik, Namk, sak 169/14 
Vi trenger lokalpolitikere som sloss for frivillighetsmidlene! Midlene er ikke bare en verdi, 
men også en anerkjennelse for alle de som jobber frivillig. Slå ring om frivillighetsmidlene! 
 
Lasse Grønningsæther, Maridalsspelet, sak 169/14 
Maridalsspelet har vokst seg stort, Frivillighetsmidlene er avgjørende for muligheten til å 
arrangere dette spelet. Så vern om frivillighetsmidlene! 
 
Sarah Kelly, akustisk kveld Trikkehallen, sak 169/14 
Akustisk kveld er et godt kulturtilbud i bydelen. Kveldene arrangeres både av og for bydelens 
ungdom. Disse kveldene er populære både for de som vil vise seg fram og de som vil høre på. 
Frivillighetsmidlene er med på å gjøre dette mulig. Behold frivillighetsmidlene!  
 
 


Tom Ole Bergerud, sak 182/14 
Storokrysset er et betydelig trafikalt- og miljømessig problem i vår bydel. Ulykker, store 
forsinkelser for kollektivtrafikk og miljøbelastninger gjør det nødvendig med snarlige tiltak 
for å bedre situasjonen. Statens vegvesens forslag om å bygge om krysset til en rundkjøring 
har mange ulemper. Spesielt for beboere på Grefsen/Kjelsås. Forslaget bør avvises og nye 
løsninger bør utarbeides.  
Har sendt over et større innlegg til alle medlemmer av bydelsutvalget og håper at 
synspunktene der blir tatt til betraktning i behandling av saken.  
Beboere på Grefsen/Kjelsås har levd med kø, kaos og forsinkelser hver eneste dag i mer enn 
20 år. Strakstiltak må igangsettes for å sikre fotgjenger og syklister fra ulykker.  
Situasjonen oppleves som så prekær at vi opplever det som om at bydelsutvalget svikter i sitt 
ansvar dersom de ikke klart og tydelig motsetter seg planene som nå foreligger for et nytt 
Storokryss.  
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Godkjenning av innkalling 
Innkallingen ble godkjent 
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet ble godkjent 
 
Eventuelt 
2 saker 
 
Referatsaker til orientering: 
Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomitéen 02.12.14 
Protokoll fra møte i Kultur- og oppvekstkomitéen 02.12.14 
Protokoll fra møte i Miljø-, plan- og samferdselskomitéen 01.12.14 
Protokoll fra møte i Eldrerådet 01.12.14 
Protokoll fra møte i AMU 08.12.14 
Protokoll fra møte i MBU 08.12.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 iv


 
Saker behandlet under møte 
Sak 162 /14  Protokoll fra møte i bydelsutvalget 30.10.14 og 10.11.14 .................................... 5 


Sak 163 /14  Statistikk fra søknadskontoret pr november .......................................................... 5 


Sak 164 /14  Status barnehage desember 2014 .......................................................................... 5 


Sak 165 /14  Beredskapsplan Bydel Nordre Aker 2014 ............................................................. 5 


Sak 166 /14  Forslag til møteplan 2015 ...................................................................................... 6 


Sak 167 /14  Rapportering om økonomisk status pr oktober 2014 ............................................ 6 


Sak 168 /14  Tertialstatistikk for bydelene pr. 31.08.2014 ........................................................ 6 


Sak 169 /14  Budsjettforslag 2015 Bydel Nordre Aker ............................................................. 7 


Sak 170 /14  Brukerundersøkelsen 2014 hjemmetjenesten i bydel Nordre Aker ...................... 1 


Sak 171 /14  Rapport fra tilsynsutvalg for sykehjem og avlastning - Sogn aktivitetshus, 
Langmyrgenda. ........................................................................................................................... 2 


Sak 172 /14  Rapport fra tilsynsutvalg fra sykehjem og avlastning- Lillohjemmet 2014 .......... 2 


Sak 173 /14  Rapport tilsynsutvalg fra sykehjem og avlastning- Grefsenhjemmet - 2014 ........ 3 


Sak 174 /14  Rapport fra tilsynsutvalg for sykehjem og avlastning - Avlastningsboligen Berg 
gård. ............................................................................................................................................ 3 


Sak 175 /14  Rapport tilsynsutvalg fra sykehjem og avlastning- Berg gård avlastning/Sogn 
aktivitetshus 2014 ....................................................................................................................... 3 


Sak 176 /14  Forslag til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med 
forflyttningsvansker, Oslo kommune - Høring. ......................................................................... 4 


Sak 177 /14  Helsetjenester for barn og ung .............................................................................. 4 


Sak 178 /14  Brukerundersøkelsen barnehager 2014 ................................................................. 5 


Sak 179 /14  Endring av inntaksområdet mellom Grefsen og Kjelsås skoler og tidlig oppstart 
av Fernanda Nissen skole ........................................................................................................... 5 


Sak 180 /14  Frivillighetsmidler 2015 - Elektronisk søknadsportal og endring i 
søknadsperiode ........................................................................................................................... 6 


Sak 181 /14  Bestilling av oppstartsmøte, Kringsjå skole, Sognsveien 210 .............................. 6 


Sak 182 /14  Storokrysset- varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan ................ 7 


Sak 183 /14  Folke Bernadottes vei 4, Kringsjå- Invitasjon til innspill fra bydelen .................. 9 


Sak 184 /14  Kunngjøring offentlig ettersyn-detaljregulering av Bergsallèen 11 .................... 10 


Sak 185 /14  Tømtehytta -DNT-anmodning om uttalelse ........................................................ 10 


Sak 186 /14  Oppstartsmøte Gaustadveien 6G ......................................................................... 10 
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Sak 162 /14  Protokoll fra møte i bydelsutvalget 30.10.14 og 10.11.14 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget godkjenner protokoll av 30.10.14.og 10.11.14 
 
Votering 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak 
Bydelsutvalget godkjenner protokoll av 30.10.14.og 10.11.14 
 
 


Sak 163 /14  Statistikk fra søknadskontoret pr november 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar statistikk fra søknadskontoret til orientering. 
 
Votering 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak 
Bydelsutvalget tar statistikk fra søknadskontoret til orientering. 
 
 
 


Sak 164 /14  Status barnehage desember 2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
 
Votering 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak 
Bydelsutvalget tar statistikk fra søknadskontoret til orientering. 
 
 
 


Sak 165 /14  Beredskapsplan Bydel Nordre Aker 2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar beredskapsplan for Bydel Nordre Aker til orientering.  
 
Votering 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
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Vedtak 
Bydelsutvalget tar beredskapsplan for Bydel Nordre Aker til orientering.  
 
 


Sak 166 /14  Forslag til møteplan 2015 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar møteplan for politiske råd og utvalg 2015 til orientering. 
 
Forslag 
 
Endringsforslag fra Høyre: 
Tredje oppsatte HS-møte (20.10.2015) flyttes til 01.09.2015 (samme dag som KO-møte).  
 
Votering 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
Høyres endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Bydelsutvalget tar møteplan for politiske råd og utvalg 2015 til orientering. 
 
Møteplan 2015: 
 
Bydelsutvalg 12.02.15 26.03.15 07.05.15 18.06.15 17.09.15 05.11.15 17.12.15 
Arbeidsutvalg 29.01.15 12.03.15 23.04.15 04.06.15 03.09.15 22.10.15 03.12.15 
MPS 26.01.15 09.03.15 20.04.15 01.06.15 31.08.15 19.10.15 30.11.15 
KO 27.01.15  21.04.15  01.09.15  01.12.15 


HS  10.03.15  02.06.15 01.09.15  01.12.15 
 
 


Sak 167 /14  Rapportering om økonomisk status pr oktober 2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar rapportering om økonomisk status pr oktober 2014 til orientering. 
 
Votering 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak 
Bydelsutvalget tar rapportering om økonomisk status pr oktober 2014 til orientering. 
 


Sak 168 /14  Tertialstatistikk for bydelene pr. 31.08.2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar tertialstatistikk for bydelene pr. 31.08.2014 til orientering. 
 
 
Votering 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak 
Bydelsutvalget tar tertialstatistikk for bydelene pr. 31.08.2014 til orientering. 
 
 
 


Sak 169 /14  Budsjettforslag 2015 Bydel Nordre Aker 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


1. Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens forslag til budsjett på kr 1.414.789.000 
 


Bydelsutvalget vedtar budsjettet fordelt på funksjonsområder, kostrafunksjoner og 
resultatenheter med tilhørende mål og aktivitetsplaner slik det fremgår av budsjettdokumentet. 
Tallbudsjettet er oppsummert i vedlegg 1. Endringer i årsverk er oppsummert i vedlegg 2. 


 
 
 


  
Bydelen totalt  


Regnskap 
2013 


 
Dok 3/2014 


Forslag dok 
3/2015 


10 Lønn og sosiale utgifter 692 270 684 230 659 668 


11 Kjøp varer/tj. som inngår i komm. tjenesteproduksjon 447 517 445 488 437 126 


13 Kjøp varer/tj. som erstatter komm. egenproduksjon 491 314 506 584 516 982 


14 Overføringsutgifter 46 468 40 453 41 440 


15 Finansutgifter og finanstransaksjoner 4 661 0 0 


 Sum driftsutgifter  1 682 230 1 676 754 1 655 216 


16 Salgsinntekter -124 857 -129 266 -134 619 


17 Refusjoner -157 903 -105 830 -103 750 


18 Overføringsinntekter -2 999 -1 858 -1 658 


19 Finansinntekter og finanstransaksjoner -2 650 - 400 -400 


 Sum driftsinntekter  -288 409 -237 353 -240 427 


 Netto driftsutgifter  1 393 821 1 439 401 1 414 789 


 
 
 


2. Inndragning og opprettelse av stillinger  
 


Inndragning av stillinger 2015 
• 0,8 årsverk – Gulldalen barnehage 
• 0,5 årsverk – Langmyrgrenda barnehage 
• 1,0 årsverk – Sanatoriet barnehage 
• 0,5 årsverk – Kjelsås skole barnehage 
• 1,0 årsverk ped.leder – Badebakken barnehagen 
• 1,0 årsverk ped.leder – Langmyrgrenda barnehage 
• 0,61 årsverk praktisk bistand – Hjemmetjenesten Nordre Aker 
• 1,40 årsverk dagsenter demente – Hjemmetjenesten Myrer 


Totalt 6,81 årsverk inndratt 
 


Opprettelse av stillinger 2015 
• 0,5 årsverk Berg Gård avlastning og fritid – Tilrettelagte boliger og dagtilbud 
• 1,0 årsverk – Barnevern 
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Totalt 1,5 årsverk opprettelse 
 


Stillinger som holdes ledig i 2015 
• 0,6 årsverk konsulent – Søknadskontoret bhg 
• 0,6 årsverk konsulent – Nordre Aker sosialsenter 
• 1 årsverk spesialsykepleier palliasjon – Hjemmetjenesten Myrer 
• 0,74 årsverk praktisk bistand – Hjemmetjenesten Nordre Aker 
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• 1,41 årsverk brukerstyrt personlig assistanse – Hjemmetjenesten Myrer 
• 0,5 årsverk Pastor Fangens vei – Tilrettelagte boliger og dagtilbud 
• 0,25 årsverk miljøarbeider ungdomstiltak – Kultur- og forebyggende barn og unge 
• 0,48 årsverk – Nydalen Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
• 0,4 årsverk prosjekt Vilje Viser Vei – Psykisk helse 


Totalt 6,24 årsverk holdes ledig 
 
3. Betalingssatser  


 
Egenbetalingssatsene for oppholdsbetaling barnehage, praktisk bistand, hjemmesykepleie, 
sykehjem og dagsenter, følger det som er vedtatt av bystyret jfr vedlegg 10.2 i bydelens 
budsjettforslag. 


 
Egenbetaling for trygghetsalarm innkreves i henhold til maks sats vedtatt av bystyret. 


Det tas egenbetaling for tilleggstjenester i hjemmetjenesten 


Det tas egenbetaling for måltider og forbruksvarer Myrer Omsorg+ etter selvkost 
 
 


4. Delegering av fullmakter til bydelsdirektør  
 
Bydelsutvalget delegerer følgende fullmakter til bydelsdirektøren: 
a) Fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling innenfor rammen av 


bydelsutvalgets vedtak. 
 
b) Fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på 


driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside og innenfor følgende funksjonsområder: 
 


� Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø 
� Funksjonsområde 2A: Barnehager 
� Funksjonsområde 2B: Oppvekst 
� Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg 
� Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp 


 
c) Fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. 


Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-c: 


− Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til 
bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner. 


 
− Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10% av bydelsutvalgets 


opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte funksjonsområde. 
 


− Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført 
opp til spesielle angitte formål. 











 


 


5. Oversikt tildelinger  
 
Koststed Navn 2013 2014 2015 


77618 Ullevål Hageby seniorsenter 1 855 1 855 1 855 
77753 Grefsen/Kjelsås eldresenter 1 941 1 941 1 941 
77962 Grefsen/Kjelsås frivillighetssentral 267 556 574 
78113 Tåsen seniorsenter  1) 1 867 1 867 1 867 


1) 1,148 mill. kr i driftstilskudd og 0,719 mill kr dekning av husleie/strøm 
2) Det er avsatt 15,0 millioner kroner i byomfattende tilskuddsordning eldresentre på sentralt kap. 304 som 


forventes fordelt som en budsjettjustering til eldresentrene i 2015 


 
 
Tilleggsforslag fra bydelsdirektøren 
Bydelsutvalget vedtar følgende endringer til bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015: 


 
Forslag til endringer som følge av bystyrets vedtak beløp 


Frivillighetsmidler økes til 1.000.000 500 000 


Reverse avvikling av den kulturelle skolesekken 200 000 


Hjemmetjenesten - redusere innsparingstiltak på praktisk bistand 232 000 


Redusere innsparing på sentrale kompetansemidler for alle resultatenheter 700 000 


Utsatt avvikling av midlertidig barnehage - Bergtunet 2 300 000 


Kløverveien barnepark 150 000 


Øke gjennomsnittlig antall budsjetterte sykehjemsplasser med 8 plasser til 373. 4 348 000 


Økonomisk sosialhjelp reduseres med -42 000 


Sum netto økning i budsjettramme Bydel Nordre Aker 6 388 000 


 
 
Forslag 
 
 
Endringsforslag til bydelsdirektørens budsjettforslag fra Arbeiderpartiet 
Styrke bemanningen i skolehelsetjenesten 


Bydelsutvalget ønsker å styrke skolehelsetjenesten med 1 årsverk helsesøster; 
 kr 650.000. Dette dekkes inn ved en tilsvarende reduksjon i bydelens risikoavsetning. 
 
 
Endringsforslag til bydelsdirektørens budsjettforslag fra Høyre 
 


Det foreslås følgende endringer i tilleggsforslag til vedtak budsjett 2015: 
 
Linje 4 
 


• Reversere innsparing på sentrale kompetansemidler for alle resultatenheter


 1.000.000,- Endres til: 


• Reversere innsparing på sentrale kompetansemidler for alle resultatenheter
 500.000,
- 


• Bevilgning til Seniorsentrene styrkes
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 500.000,
- 


 
Linje 6 


 
• Øke gjennomsnittlig antall budsjetterte sykehjemsplasser med 8 plasser til 373


 4.348.000,- Endres til: 


 
 
 
 
 
 
 
 
Endringsforslag til bydelsdirektørens budsjettforslag fra Venstre  
Bydelsutvalget foreslår å omdisponere midler svarende til en sykehjemsplass (530 000) til 
skolehelsetjenesten. Midlene brukes til å bygge opp et tverrfaglig tilbud på ungdomstrinnet for 
å oppnå et lavterskeltilbud innen psykisk helse, med oppstart senest fra skolestart 2015. 
Eventuelle øvrige midler brukes til å styrke vakansbudsjettet innen samme felt 
 
 
Endringsforslag til bydelsdirektørens budsjettforslag fra SV 
 


Bydelen reduserer kjøp av sykehjemsplasser med 1 i forhold til Bydelsdirektørens 
tilleggsforslag. 


 
Det vil gi 543 500 i innsparing 


 
 


Pengene omfordeles til:  


psykiatri 
Trivselspenger til  psykiatri fordeling på lavterskeltilbudene 50 000 
Opprettholde sosialhjelp 42 000 
Øke driftsbudsjettet i de kommunale barnehagene 50 000 
Avsette til  å styrke tilbudet innenfor psykiatri 100 000 
Styrke hjemmetjenesten 301 500 


. 
 
Omforent endringsforslag til bydelsdirektørens vedtaksforslag 
Punktet «Øke gjennomsnittlig antall budsjetterte sykehjemsplasser med 8 plasser til 373» i 
bydelsdirektørens tilleggsforslag. reduseres med 650 000,-   
Teksten endres til «Midler til sykehjemsplasser økes» og nytt beløp blir 3.698.000,-. 
 
Nytt punkt «Skolehelsetjenesten styrkes med 650.000,-« (ref. verbalvedtak). 
 
 
 
 


• Øke gjennomsnittlig antall budsjetterte sykehjemsplasser med 6 plasser til 371 3.261.000,- 


• Ekstra årsverk og annen økt innsats til skolehelsetjenesten,  


herunder spesielt barne- og ungdomsskolene og psykisk helse 1.087.000,- 







 


 


 
Forslag til verbalvedtak 
 
Arbeiderpartiets forslag til verbalvedtak  
1.Lærlingplasser i bydelen 


Ungdommer i bydelen trenger lærlingplasser i forbindelse med videregående opplæring. 
BU ber administrasjonen om å prioritere arbeidet med å tilrettelegge for flere 


lærlingplasser i bydelen. 
 
2.Kvalitet i barnehagene 


BU ber administrasjonen om å sørge for nok bemanning med gode fagfolk som kan gi 
omsorg og et godt pedagogisk tilbud til barna. 


 
3.Kvalitet i hjemmetjenesten 


BU ber administrasjonen sørge for nok bemanning innen hjemmetjenesten, slik at eldre 
og syke i bydelen får den hjelpen de trenger. 


 
Venstres forsalg til verbalvedtak 


1.Bydelsutvalget ber om at det omdisponeres midler fra mindreforbruk for 2014 til 
skolehelsetjenesten dersom bydelen styrer mot mindreforbruk for 2015. Bydelsutvalget 
orienteres om dette i egen sak senest i sitt junimøte med tanke på å styrke bemanningen 
på barnetrinnet fra høsten 2015. 
 


2. Bydelsutvalget ber administrasjonen fortsatt se om det er flere tiltak (vedlikeholds- 
eller utbedringstiltak) i bydelens parker og nærmiljøanlegg som kan planlegges og så 
iverksettes siste halvår dersom bydelen ligger an til mindreforbruk. 


 


3.Administrasjonen bes spesielt se på om det finnes muligheter til å oppgradere og 
oppruste Gransjordet (Disenjordet). Det fremmes egen sak om dette innen sommeren 2015 der 
man også ser på muligheten for finansiering utenfor bydelens budsjett og lokal medvirkning 
 
SVs forslag til verbalvedtak 


1. Lærlingplasser i bydelen. 
 


Ungdommen i bydelen trenger lærlingplasser. Samfunnet har stort behov for kompetente 
fagarbeider. Byen og bydelen er en stor arbeidsgiver og bestiller av tjenester og må ta sin del 
av ansvaret. BU ber administrasjon legge til rette for fler lærlingplasser i bydelen. Vi må 
minst følge opp måltallene vi har fått av bystyret. I tillegg må vi, der det vi kan, legge det inn 
som et premiss i anbuds og bestillingsprosesser. 


 
2. Omstilling i eldreomsorgen: 


 
Som en forberedelse til den kommende eldrebølgen, trengs det omstilling og forbedringer i 


eldreomsorgen slik at fler kan bo lengre hjemme og holde seg friskere lengre. Byde 
hjemmetjenester må gis mulighet til å holde posisjonen som førstevalget blant byens eldre og 
hjelpetrengende ved å være faglige sterke, fleksible og brukerorienterte. Bydelen må 
fremdeles jobbe for at vi får etablert tilstrekkelig antall omsorgsboliger. Eldre og syke i 
bydelen må ha sikkerhet for at selv med stramme budsjetter, så vil de få den hjelpen de 
trenger når behovet melder seg. 


 
3. Forebyggende helsearbeid 
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Norge har et økende problem med livsstilsykdommer. Vi beveger oss generelt for lite og har et 


økende problem med overvekt, mange sliter med den psykiske helsa. Bydelsutvalget ber 
Om at vi i løpet av 2015 får en redegjørelse for hva vi kan gjøre lokalt for å styrke det 
forebyggende helsearbeidet i alle aldersgrupper. 
 
 
 
Omforent verbalforslag: 


1. Bydelsutvalget ber om at administrasjonen forbereder en egen sak vedrørende 
anvendelse av tilleggsbevilgning på 650.000,- til skolehelsetjenesten. Bydelsutvalget 
ønsker spesielt at pengene skal benyttes til økt innsats for styrking av psykisk helse på 
ungdomsskolenivå og skolehelsetjenesten for grunnskolen generelt. Herunder bes 
vurdert ekstra årsverk.  







 


 


 
 
Votering 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra bydelsdirektøren ble enstemmig vedtatt, med omforent endringsforslag fra 
bydelsutvalget, ble enstemmigvedtatt.  
 
Verbalforslag 1 fra Arbeiderpartiet ble trukket til fordel for verbalforslag 1 fra SV. 
Verbalforslag 1 fra Venstre ble trukket til fordel for omforent verbalforslag. 
Verbalforslag 2 og 3 fra Arbeiderpartiet, verbalforslag 2 og 3 fra Venstre, verbalforslag 1-3 fra 
SV og omforent verbalforslag fra bydelsutvalget fikk enstemmig tilslutning.  
 
 
 
Vedtak 
Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens budsjettforslag for 2015 med følgende endringer: 


 
 
Verbalvedtak 
 
Kvalitet i barnehagene 


Bydelsutvalget  ber administrasjonen om å sørge for nok bemanning med gode fagfolk 
som kan gi omsorg og et godt pedagogisk tilbud til barna. 


 
Kvalitet i hjemmetjenesten 


Bydelsutvalget ber administrasjonen sørge for nok bemanning innen hjemmetjenesten, 
slik at eldre og syke i bydelen får den hjelpen de trenger. 


 
 


Parker 
Bydelsutvalget ber administrasjonen fortsatt se om det er flere tiltak (vedlikeholds- eller 


utbedringstiltak) i bydelens parker og nærmiljøanlegg som kan planlegges og så 
iverksettes siste halvår dersom bydelen ligger an til mindreforbruk. 


 
 
 


Gransjordet 
Administrasjonen bes spesielt se på om det finnes muligheter til å oppgradere og oppruste 


Gransjordet (Disenjordet). Det fremmes egen sak om dette innen sommeren 2015 der man også 
ser på muligheten for finansiering utenfor bydelens budsjett og lokal medvirkning 
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Lærlingplasser i bydelen. 
 


Ungdommen i bydelen trenger lærlingplasser. Samfunnet har stort behov for kompetente 
fagarbeider. Byen og bydelen er en stor arbeidsgiver og bestiller av tjenester og må ta sin del 
av ansvaret. BU ber administrasjon legge til rette for fler lærlingplasser i bydelen. Vi må 
minst følge opp måltallene vi har fått av bystyret. I tillegg må vi, der det vi kan, legge det inn 
som et premiss i anbuds og bestillingsprosesser. 


 
Omstilling i eldreomsorgen: 
 


Som en forberedelse til den kommende eldrebølgen, trengs det omstilling og forbedringer i 
eldreomsorgen slik at fler kan bo lengre hjemme og holde seg friskere lengre. Byde 
hjemmetjenester må gis mulighet til å holde posisjonen som førstevalget blant byens eldre og 
hjelpetrengende ved å være faglige sterke, fleksible og brukerorienterte. Bydelen må 
fremdeles jobbe for at vi får etablert tilstrekkelig antall omsorgsboliger. Eldre og syke i 
bydelen må ha sikkerhet for at selv med stramme budsjetter, så vil de få den hjelpen de 
trenger når behovet melder seg. 


 
Forebyggende helsearbeid 
 
Norge har et økende problem med livsstilsykdommer. Vi beveger oss generelt for lite og har et 


økende problem med overvekt, mange sliter med den psykiske helsa. Bydelsutvalget ber 
Om at vi i løpet av 2015 får en redegjørelse for hva vi kan gjøre lokalt for å styrke det 
forebyggende helsearbeidet i alle aldersgrupper. 
 
Skolehelsetjenesten 


Bydelsutvalget ber om at administrasjonen forbereder en egen sak vedrørende 
anvendelse av tilleggsbevilgning på 650.000,- til skolehelsetjenesten. Bydelsutvalget 
ønsker spesielt at pengene skal benyttes til økt innsats for styrking av psykisk helse på 
ungdomsskolenivå og skolehelsetjenesten for grunnskolen generelt. Herunder bes vurdert 
ekstra årsverk.  


 
 
 
 
Merknader  
 
Merknad fra Venstre med tilslutning fra samtlige av bydelsutvalgets medlemmer; 


Bydelsutvalget vil benytte anledningen til å takke for innsatsen og berømme bydelens 
ansatte for nok et år med imponerende resultater. 


 







 


 


Merknad fra Arbeiderpartiet 
Arbeiderpartiets representanter i bydelsutvalget i Nordre Aker bydel vil uttrykke skuffelse 


over at bydelenes behov ikke er bedre ivaretatt i byrådets forslag til budsjett for Oslo 
kommune i 2015. I økonomiplanen for Oslo kommune er det lagt inn ytterligere 
rammekutt i 2016 og i 2017 for bydelssektoren. 


 
Byrådspartiene (H, V og KrF) har igjen valgt å kutte i overføringene til bydelene. 


Bydelene er nærmest befolkningen og har ansvaret for noen av de mest 
grunnleggende tjenestene til befolkningen, som barnehage, hjemmetjenester og 
forebyggende tiltak. 


Arbeiderpartiet konstaterer at de kuttene som foretas vil gå ut over eldre mennesker og 
barn/ungdom. Disse er de indirekte taperne når bydelsøkonomien ikke prioriteres 
høyere av de borgerlige partiene. 


 
Etter byrådets budsjettforlik med Frp, har budsjettrammen for vår bydel heldigvis økt 


med 6,388 mill kroner. 
 


Arbeiderpartiet støtter bydelsdirektørens forslag til budsjett, samt tilleggsforslag til 
endringer i budsjett 2015 som følge av økt budsjettramme: 


• Opprettholdelse av den kulturelle skolesekken med sin unike satsning på ulike kulturelle 
tiltak for lokalskolene.Et viktig kulturelt tiltak for ca 7000 elever. 


• Satsing på frivilligheten i bydelen ved å øke frivillighetsmidlene til 1 mill 
• Redusere innsparing i hjemmetjenesten 
• Støtte til Kløverveien barnepark 
• Øke antall sykehjemsplasser 
• Opprettholde sentrale kompetansemidler. Et viktig tiltak for å beholde gode 


medarbeidere i utviklingen av bydelens tilbud til våre beboere. 
 


Med Arbeiderpartiets alternative forslag til budsjett for Oslo ville bydelssektoren fått 130 
millioner kroner mer. For bydel Nordre Aker vil dette utgjort 10,119 mill kr. 


 
Bydel Nordre Aker ville med 3,731 mill kroner mer i bydelsramme for 2015 gitt bydelens 


innbyggere et bedre tilbud. Arbeiderpartiets medlemmer ville da prioritert følgende formål: 
� Styrking av skolehelsetjenesten med 1 årsverk helsesøster; kr 650.000 


Arbeiderpartiet har fått flere og sterke signaler fra både barn/ungdom og foreldre om 
at det er behov for å styrke bemanningen i skolehelsetjenesten. 


I tillegg: 
� Opprettholde 0,6 årsverk innen psykisk helse; kr 340.000 
� Opprettholde stillinger ved barnehagekontoret; kr 534.000 
� Opprettholde stilling i NAV Sosialtjenesten, samt driftsbudsjett; kr 615.000 
� Opprettholde driftsbudsjett i de kommunale barnehager; kr 700.000 
� Opprettholde stillingsnivå med støtteressurser i barnehagene; kr 892.000 











 


 


Merknad fra SV 
SV er bekymret for velferdstilbudet til barn, unge og eldre igjen blir utsatt for kutt. Det 


er ikke mulig å gjøre det uten at noe blir dårligere. Det gjør det heller ikke lett å 
gjøre nødvendige omprioriteringer når det skal kuttes og bygges ned. Forbyggende 
helsearbeid, opptrapping på området rus og psykiatri, skape og opprettholde gode 
barn og ungdomsmiljøer er områder vi gjerne skulle brukt mer penger på. Med litt 
motivasjonspenger er det lett å be innbyggerne om å være med på å finne nye 
løsninger, og få nye ideer om forbedringer i nærmiljø og i tjenestetilbudet. 


Det er vanskelig og tidkrevende å bygge opp, men det er relativt raskt å rive ned. SV er 
glad for at den lokale kulturelle skolesekk ser ut til å bli reddet i siste liten. Å 
utvikle skolene til lokale kultursenter og å gi alle barn mulighet for å være utøvere 
og ikke bare konsumenter av kultur er viktig for å utvikle oss til gjengs menneske. 


 
Byrådet bestående av Høyre, Venstre og Krf, med Frp som støtteparti er villig til å ta 


opp store lån, og på den måten overlate regninga til kommende generasjoner. De er 
ikke villig til å bruke byens inntektsmuligheter og innføre eiendomsskatt. På den 
måten skjermer de oss veletablerte fra å bidra mer til felleskapet. Samtidig er de 
villig til å saldere budsjettet med leieinntekter   fra de som bor i kommunale boliger 
og gjennom økt egenbetaling. Også på                 Stortinget har disse partiene nå 
prioritert mer til de rike i form av skattelettelser, i stede for å styrke den felles 
velferden vi alle nyter godt av. Det gjør at vi får en utvikling hvor vi privat har 
stadig mer penger, mens skolene, andre fellesgoder og velferdstilbud sakte, men 
sikkert blir dårligere. 


SV vil ha en sosial eiendomsskatt i Oslo med et bunnfradrag. Over 300 kommuner i 
landet har i dag eiendomsskatt, blant annet byer som Bergen, Trondheim, Tromsø 
og Stavanger. Stadig flere kommuner innfører dette. Skatten beholdes og 
disponeres i sin helhet av kommunen. 


Eiendomsskatt har en god sosial fordelingsprofil. 
Basert på et moderat anslag over verdier for eiendom i Oslo kan eiendomsskatten gi 


Oslo følgende inntekter: 2015: 360 millioner kr. 2016: 973 millioner kr og i 2017: 
1 362 millioner kr. Dette er friske og frie inntekter som kan brukes på å utvikle 
gode velferdstjenester, bygge ut kollektivtransporten og få flere lærere i 
Osloskolen. De største inntektene vil komme fra næringseiendommer. I 2015 
budsjettet ville dette og omdisponeringene SV foreslo i Bystyret gitt Nordre Aker 
bydel 25 millioner mer å bruke på den velferden bydelen skaper. 


 
 


Sak 170 /14  Brukerundersøkelsen 2014 hjemmetjenesten i bydel 
Nordre Aker 


 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


1. Brukerundersøkelsen 2014 for bydelens hjemmetjeneste viser at Bydel Nordre Aker 
yter tjenester med svært god kvalitet. 


2. Brukerundersøkelsen 2014 tas til orienteringer. 
 
Forslag 
Helse- og sosialkomite har behandlet saken i møte 02.12.14 og anbefaler å fatte følgende 
vedtak: 
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1. Brukerundersøkelsen 2014 for bydelens hjemmetjeneste viser at Bydel Nordre Aker 
yter tjenester med svært god kvalitet. 


2. Brukerundersøkelsen 2014 tas til orienteringer.  
3. Helse- og sosialkomité er glad for at bydelens hjemmetjenester fortsatt holder meget 


høy kvalitet- «best i byen i år igjen» - på de fleste områder og takker de ansatte for 
godt utført arbeid.  


4. En svarprosent på 38 er relativt lav. 
 
 
Votering 
Helse- og sosialkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak 


1. Brukerundersøkelsen 2014 for bydelens hjemmetjeneste viser at Bydel Nordre Aker 
yter tjenester med svært god kvalitet. 


2. Brukerundersøkelsen 2014 tas til orienteringer.  
3. Helse- og sosialkomité er glad for at bydelens hjemmetjenester fortsatt holder meget 


høy kvalitet- «best i byen i år igjen» - på de fleste områder og takker de ansatte for 
godt utført arbeid.  


4. En svarprosent på 38 er relativt lav. 
 


Sak 171 /14  Rapport fra tilsynsutvalg for sykehjem og avlastning - 
Sogn aktivitetshus, Langmyrgenda.  


 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus, 
Langmyrgrenda dato 8.9.2014, til orientering.  
 
Behandling 
Saken ble behandlet i Helse- og sosialkomiteens møte 02.12.14. 
 
Votering 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus, 
Langmyrgrenda dato 8.9.2014, til orientering.  
 
 


Sak 172 /14  Rapport fra tilsynsutvalg fra sykehjem og avlastning- 
Lillohjemmet 2014 


 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fa anmeldt tilsyn ved Lillohjemmet, dato 
22.10.2014, til orientering.  
 
Behandling 
Saken ble behandlet i Helse- og sosialkomiteens møte 02.12.14. 







 


 


 
Votering 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fa anmeldt tilsyn ved Lillohjemmet, dato 
22.10.2014, til orientering.  
 


Sak 173 /14  Rapport tilsynsutvalg fra sykehjem og avlastning- 
Grefsenhjemmet - 2014 


 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Grefsenhjemmet, dato 
15.09.2014, til orientering.  
 
Behandling 
Saken ble behandlet i Helse- og sosialkomiteens møte 02.12.14. 
 
Votering 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Grefsenhjemmet, dato 
15.09.2014, til orientering.  
 


Sak 174 /14  Rapport fra tilsynsutvalg for sykehjem og avlastning - 
Avlastningsboligen Berg gård. 


 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra tilsynsbesøk ved Avlastningsboligen Berg gård, 
dato 8.9.2014, til orientering.  
 
Behandling 
Saken ble behandlet i Helse- og sosialkomiteens møte 02.12.14. 
 
Votering 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra tilsynsbesøk ved Avlastningsboligen Berg gård, 
dato 8.9.2014, til orientering.  
 


Sak 175 /14  Rapport tilsynsutvalg fra sykehjem og avlastning- Berg 
gård avlastning/Sogn aktivitetshus 2014 


 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
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Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus, avdeling 
Kapellveien dato 8.9.2014, til orientering.  
 
Behandling 
Saken ble behandlet i Helse- og sosialkomiteens møte 02.12.14. 
 
Votering 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus, avdeling 
Kapellveien dato 8.9.2014, til orientering.  
 
 


 


 


Sak 176 /14  Forslag til ny forskrift om tilrettelagt transport for 
personer med forflytningsvansker, Oslo kommune - 
Høring. 


 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Velferdsetatens forslag til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med 
forflytningsvansker, Oslo kommune, tas til orientering.   
 
Behandling 
Saken ble behandlet i Helse- og sosialkomiteens møte 02.12.14. 
 
Votering 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak 
Velferdsetatens forslag til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med 
forflytningsvansker, Oslo kommune, tas til orientering.   
 


Sak 177 /14  Helsetjenester for barn og unge 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 
Bydelsutvalget tar sak om Helsetjenester til barn og unge til orientering. 
 
Behandling 
Saken ble behandlet i Helse- og sosialkomiteens møte 02.12.14. 
 
Forslag 
Vedtaksforslag fra Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget ber om at «Status og utfordringer for psykisk helse og tilhørende sosiale 







 


 


problemstillinger» forberedes og settes på dagsorden til neste møte i Helse- og sosialkomité 
(HS). 
 
Votering 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Helse- og sosialkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak 
Bydelsutvalget tar sak om Helsetjenester til barn og unge til orientering. 
Bydelsutvalget ber om at «Status og utfordringer for psykisk helse og tilhørende sosiale 
problemstillinger» forberedes og settes på dagsorden til neste møte i Helse- og sosialkomité 
(HS). 


Sak 178 /14  Brukerundersøkelsen barnehager 2014 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
 
Behandling 
Kultur- og oppvekstkomite har behandlet saken i møte 02.12.14  
 
Forslag 
Vedtaksforslag fra KO-komiteen 
Bydelsutvalget er fornøyd med de gode resultatene fra brukerundersøkelsen i bydelens 
barnehager, og takker de ansatte for godt arbeid. BU tar ellers brukerundersøkelsen til 
orientering. 
 
Votering 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
Vedtaksforslag fra kultur- og oppvekstkomiteen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
Bydelsutvalget er fornøyd med de gode resultatene fra brukerundersøkelsen i bydelens 
barnehager, og takker de ansatte for godt arbeid. BU tar ellers brukerundersøkelsen til 
orientering. 
 
 
 
 
 


Sak 179 /14  Endring av inntaksområdet mellom Grefsen og Kjelsås 
skoler og tidlig oppstart av Fernanda Nissen skole 


 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar beslutning om endring av inntaksområder for Grefsen og Kjelsås skoler og 
tidlig oppstart av Fernanda Nissens skole tas til orientering. 
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Behandling 
Kultur- og oppvekstkomite har behandlet saken i møte 02.12.14  
 
Forslag 
Tilleggsforslag fra KO-komitéen 
Bydelsutvalget ber om at Utdanningsetaten ved senere endringer av inntaksområder tar 
hensyn til at barna skal få gå på sin nærskole. 
 
Votering 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
Vedtaksforslag fra kultur- og oppvekstkomiteen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Bydelsutvalget tar beslutning om endring av inntaksområder for Grefsen og Kjelsås skoler og 
tidlig oppstart av Fernanda Nissens skole tas til orientering. 
Bydelsutvalget ber om at Utdanningsetaten ved senere endringer av inntaksområder tar 
hensyn til at barna skal få gå på sin nærskole. 
 
 


Sak 180 /14  Frivillighetsmidler 2015 - Elektronisk søknadsportal og 
endring i søknadsperiode 


 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar sak om opprettelse av elektronisk søknadsportal og endring i 
søknadsperiode for Frivillighetsmidlene 2015 til orientering. 
 
 
Behandling 
Kultur- og oppvekstkomite har behandlet saken i møte 02.12.14  
 
Votering 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak 
Bydelsutvalget tar sak om opprettelse av elektronisk søknadsportal og endring i 
søknadsperiode for Frivillighetsmidlene 2015 til orientering. 
 
 


Sak 181 /14  Bestilling av oppstartsmøte, Kringsjå skole, 
Sognsveien 210 


 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 
Bydelsutvalget i Nordre Aker har følgende bemerkninger til planforslaget; 


1. I trafikksikkerhetskartlegging av skoleveier i Nordre Aker, ble biltrafikk  inne på 
Kringsjå skoles område av mange oppfattet som en trafikkrisiko. Det anbefales derfor 







 


 


at planlagte tilførselsveier skilles tydelig og på en trafikksikker måte fra annet 
oppholdsarealer for elevene. 


2. Bydelsutvalget ser at eleven ved skolene fortsatt etter utvidelsen vil ha tilgang til               
rikelige arealer for utelek, samt at skolens størrelse gjør den velegnet for den planlagte 
utvidelsen. Bydelsutvalget anbefaler derfor planforslaget. 


 
 
Behandling 
MPS-komiteen har behandlet saken i møte 01.12.14  
 
Votering 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak 
Bydelsutvalget i Nordre Aker har følgende bemerkninger til planforslaget; 


1. I trafikksikkerhetskartlegging av skoleveier i Nordre Aker, ble biltrafikk  inne på 
Kringsjå skoles område av mange oppfattet som en trafikkrisiko. Det anbefales derfor 
at planlagte tilførselsveier skilles tydelig og på en trafikksikker måte fra annet 
oppholdsarealer for elevene. 


2. Bydelsutvalget ser at eleven ved skolene fortsatt etter utvidelsen vil ha tilgang til               
rikelige arealer for utelek, samt at skolens størrelse gjør den velegnet for den 
planlagte utvidelsen. Bydelsutvalget anbefaler derfor planforslaget. 


 


Sak 182 /14  Storokrysset- varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan 


 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


1. Bydelsutvalget gir sin tilslutning til de prioriteringer som er lagt til grunn for 
omregulering og utvikling av trafikksystemet i Storo- krysset 


2. Bydelsutvalget beklager at det ikke har blitt utviklet en løsning for å knytte 
togstasjonen og t-banestasjonen nærmere sammen. 


3. Storos betydning som viktig kollektivknutepunkt, gjør det nødvendig å legge bedre til 
rette for innfartsparkeringer i tilknytning til området. 


4. Krysset vil på tross av bedret funksjon, fortsatt fungere som en «flaskehals» spesielt 
for biltrafikken til og fra Nydalen. Planleggingen og bygging av et nytt Nydalskryss 
bør derfor skje så tidlig som mulig. 


 
Behandling 
Miljø-, plan- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 01.12.14  
 
Forslag 
  
MPS-komiteens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget støtter en prioritering av gående, syklende og kollektivtrafikk gjennom 
Storokrysset, men er kritisk til de foreliggende planene som blant annet ikke ser ut til å 
ivareta disse gruppene på en god nok måte. Nåværende planer kan ikke anbefales og bør 
bearbeides med flere endringer. 
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1.      Løsningen for syklister gjennom krysset er uakseptabel. Det må tilrettelegges for 
sykkeltraseer gjennom krysset i Grefsenveien i begge retninger. 
 
2.      Bydelsutvalget er bekymret for at en rundkjøring vil kunne gi en skjev 
trafikkavvikling, noe som spesielt vil gå ut over Grefsenveien ovenfra, og gi liten 
mulighet til å regulere trafikksituasjonen. Man bør derfor se nærmere på muligheten 
for å erstatte rundkjøringsløsningen med lysregulering. 


  
Bydelsutvalget beklager at det ikke har blitt utviklet en løsning for å knytte togstasjonen 
og t-banestasjonen nærmere sammen. Krysset vil fortsatt fungere som en «flaskehals». 
Planlegging og bygging av et nytt Nydalskryss bør derfor skje så tidlig som mulig. Man må 
samtidig utrede helhetlig utkjøring fra bydelen inn på Ring 3 med bakgrunn i at alternative 
veier allerede er overbelastet. 
 
Redaksjonelt endringsforslag fra Venstre til vedtaksforslag fra MPS: 
 
Bydelsutvalget støtter en prioritering av gående, syklende og kollektivtrafikk gjennom 
Storokrysset, men er kritisk til de foreliggende planene som blant annet ikke ser ut til å ivareta 
disse gruppene på en god nok måte. Bydelsutvalget er bekymret for at en rundkjøring vil 
kunne gi en skjev trafikkavvikling, noe som spesielt vil gå ut over Grefsenveien ovenfra, og 
gi liten mulighet til å regulere trafikksituasjonen. Nåværende planer kan ikke anbefales. 
Bydelsutvalget mener Statens vegvesen må vurdere løsninger med fortsatt signalregulering. 
Ny løsning må ivareta følgende:  


1. Det må tilrettelegges for sykkeltraseer gjennom krysset i Grefsenveien i begge 
retninger. Forelagte løsning er ikke tilfredsstillende for syklister. 


2. Det må legges til rette for sikker kryssing for gående. Rundkjøring ivaretar ikke dette. 


3. Både trikk og buss må gis prioritet i krysset og forutsigbar avvikling.  


Bydelsutvalget beklager at det ikke har blitt utviklet en løsning for å knytte togstasjonen 
og t-banestasjonen nærmere sammen. Krysset vil fortsatt fungere som en «flaskehals». 
Planlegging og bygging av et nytt Nydalskryss bør derfor skje så tidlig som mulig. Man må 
samtidig utrede helhetlig utkjøring fra bydelen inn på Ring 3 med bakgrunn i at alternative 
veier allerede er overbelastet. 
 
Omforent tilleggsforslag  
Bydelsutvalget henviser til tidligere vedtak i saken  (sak118/12, møte 13.09.2012) og ber om 
at også tidligere vedtak blir  tatt hensyn til i videre behandling.  
 
Bydelsutvalget ber om å få komme med ny uttalelse i saken dersom det tilkommer nye 
opplysninger.  
 
 
Votering 
MPS- komiteens forslag til vedtak med redaksjonelt endringsforslag fra Venstre ble 
enstemmig vedtatt. Omforente tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 







 


 


Vedtak 
 
Bydelsutvalget støtter en prioritering av gående, syklende og kollektivtrafikk gjennom 
Storokrysset, men er kritisk til de foreliggende planene som blant annet ikke ser ut til å 
ivareta disse gruppene på en god nok måte. Bydelsutvalget er bekymret for at en rundkjøring 
vil kunne gi en skjev trafikkavvikling, noe som spesielt vil gå ut over Grefsenveien ovenfra, og 
gi liten mulighet til å regulere trafikksituasjonen. Nåværende planer kan ikke anbefales. 
Bydelsutvalget mener Statens vegvesen må vurdere løsninger med fortsatt signalregulering. 
Ny løsning må ivareta følgende:  


1. Det må tilrettelegges for sykkeltraseer gjennom krysset i Grefsenveien i begge 
retninger. Forelagte løsning er ikke tilfredsstillende for syklister. 


2. Det må legges til rette for sikker kryssing for gående. Rundkjøring ivaretar ikke dette. 


3. Både trikk og buss må gis prioritet i krysset og forutsigbar avvikling.  


Bydelsutvalget beklager at det ikke har blitt utviklet en løsning for å knytte togstasjonen 
og t-banestasjonen nærmere sammen. Krysset vil fortsatt fungere som en «flaskehals». 
Planlegging og bygging av et nytt Nydalskryss bør derfor skje så tidlig som mulig. Man må 
samtidig utrede helhetlig utkjøring fra bydelen inn på Ring 3 med bakgrunn i at alternative 
veier allerede er overbelastet. 
 
Bydelsutvalget henviser til tidligere vedtak i saken  (sak118/12, møte 13.09.2012) og ber om 
at også tidligere vedtak blir  tatt hensyn til i videre behandling.  
 
Bydelsutvalget ber om å få komme med ny uttalelse i saken dersom det tilkommer nye 
opplysninger.  
 


Sak 183 /14  Folke Bernadottes vei 4, Kringsjå- Invitasjon til innspill 
fra bydelen 


 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget i Nordre Aker gir sin tilslutning til  PBE’s anbefaling av planforslaget 
innenfor en ramme av BRA 4100 kvm, og med foreslåtte leilighetsstørrelsen og 
parkeringsanlegg under bakkeplan. 
 
Behandling 
Miljø-, plan- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 01.12.14  
 
Votering 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Bydelsutvalget i Nordre Aker gir sin tilslutning til  PBE’s anbefaling av planforslaget 
innenfor en ramme av BRA 4100 kvm, og med foreslåtte leilighetsstørrelsen og 
parkeringsanlegg under bakkeplan. 
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Sak 184 /14  Kunngjøring offentlig ettersyn-detaljregulering av 
Bergsallèen 11 


 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget i Nordre Aker gir sin tilslutning til PBE’s  forslag til detaljregulering av  
Bergsalléen 11. 
 
 
Behandling 
Miljø-, plan- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 01.12.14  
 
Votering 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Bydelsutvalget i Nordre Aker gir sin tilslutning til PBE’s  forslag til detaljregulering av  
Bergsalléen 11. 
 
 
 
 
 


Sak 185 /14  Tømtehytta -DNT-anmodning om uttalelse 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 
Bydelsutvalget i Nordre Aker har ingen innsigelser til at det gis tillatelse til nytt dobygg for 
Tømte-hytten. 
 
 
Behandling 
Miljø-, plan- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 01.12.14  
 
Votering 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Bydelsutvalget i Nordre Aker har ingen innsigelser til at det gis tillatelse til nytt dobygg for 
Tømte-hytten. 
 
 
 


Sak 186 /14  Oppstartsmøte Gaustadveien 6G 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
MPS anbefaler BU å fatte følgende forslag 
 


1. Bydelsutvalget i Nordre Aker finner planene for barnehage og boliger i Gaustadveien 
6G interessante. 







 


 


 


2. Innenfor rammene av en akseptabel arealutnyttelse vil eiendommen kunne gi plass til 
både en barnehage i hensiktsmessig størrelse og anselig antall boliger i form av 
rekkehus og leiligheter. Prinsippet om at samme areal skal kunne medregnes som 
barnehageareal på dagtid og som uteareal for boligene på ettermiddag og kveld stilles 
det spørsmålstegn ved og kan neppe godkjennes 


 
 
Behandling 
Miljø-, plan- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 01.12.14  
 
Forslag: 
 
Vedtaksforslag fra Høyre 
 
Bydelsutvalget i Nordre Aker  er positive til  planene for barnehage og boliger i Gaustadveien 
6G. 
Det forutsettes tilstrekkelig uteareal tilknyttet hver bolig i tråd med vedtatte normer. 
 
 
Vedtaksforslag fra SV 


1. Bydelsutvalget i Nordre Aker kan godta at det bygges noen boliger på 
barnehagetomten, så lenge det ikke går utover reguleringsbestemmelsene om antallet 
barn og kvaliteten av uteområdene til barna. 
 


2. Bydelsutvalget kan ikke godta at samme areal medregnes både som uteområdet for 
barnehagen på dagtid og som areal for boligene på ettermiddag. 
 
 
 
Votering 
Første linje i vedtaksforslag fra Høyre ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2 i vedtaksforslag fra SV ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak 
1. Bydelsutvalget i Nordre Aker er positive til planene for barnehage og boliger i 
Gaustadveien 6G . 


 
2. Bydelsutvalget kan ikke godta at samme areal medregnes både som uteområde for 
barnehagen på dagtid og som areal for boligene på ettermiddag. 
 
 
EVT 
 
Erik Borge Skei (V): 
Det vil komme en sak for regulering av Frysja-området hvor området behandles som en 
helhet.  
PBE holder informasjonsmøte om dette 7.januar 2015 på Frysja 33 kl.18:00. 
Administrasjonen lager et saksfremlegg i saken og gruppeledere gis fullmakt av 
bydelsutvalget til å utforme en uttalelse i saken.  
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Bente M. Larsen (Ap) 
Møte med Ruter vedrørende busslinje 55 var positivt og det ser nå ut til at det vil bli et 
busstilbud i området.  
 
 
 
 
 
 


Møtet Ble hevet 20:30 
Oslo , 17.12.14 
 
 
 
Bent Gether-Rønning      Øyvind Henriksen 
BU-leder       bydelsdirektør 
 
 
    Marit Neby 
    møtesekretær 








Bydel [navn]


Del A:


Beboere på fastplass i institusjon i regi av SYE eller andre leverandører pr. 31.12.2014


som bydelen betaler for


Gjelder bydel: Nordre Aker


Bosted 67-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år+ Sum pr bydel:


1 Gamle Oslo 0


2 Grünerløkka 0


3 Sagene 0


4 St. Hanshaugen 0


5 Frogner 0


6 Ullern 0


7 Vestre Aker 0


8 Nordre Aker 23 33 51 75 141 323


9 Bjerke 0


10 Grorud 0


11 Stovner 0


12 Alna 0


13 Østensjø 0


14 Nordstrand 0


15 Søndre Nordstrand 0


Utenfor Oslo 0


Sum pr aldersgruppe: 23 33 51 75 141 323 Total antall *)


*) Totalt antall skal overenstemme med antall personer for aldersgruppene i tabell 3-1-B i


årsstatistikken pr. 31.12.2014 uten beboere i avlastningsboliger og på korttidsopphold.


Del B:


Herav beboere bydelen betaler for i annen geografisk bydel med institusjon 


som bostedsadresse **)


Gjelder bydel: Nordre Aker


Bosted 67-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år+ Sum pr bydel:


1 Gamle Oslo 2 2 4


2 Grünerløkka 1 5 5 6 7 24


3 Sagene 2 1 9 3 5 20


4 St. Hanshaugen 2 4 1 7 14


5 Frogner 1 4 5


6 Ullern 1 1 2 4 2 10


7 Vestre Aker 1 1


8 Nordre Aker 0


9 Bjerke 2 1 2 5


10 Grorud 1 1 2 6 10


11 Stovner 1 1 2


12 Alna 1 1 1 3


13 Østensjø 3 1 2 6


14 Nordstrand 3 1 2 6


15 Søndre Nordstrand 2 1 3


Utenfor Oslo 2 1 1 4


Sum pr aldersgruppe: 8 22 26 21 40 117


**) Det vises til §5-3, 1. ledd, jfr. §5-8, 3. ledd, i Forskrift om folkeregistrering (Lovdata: FOR-2007-11-09-1268) og


Lignings-ABC 2014/15, side 942: Pasienter/beboere i alders- og sykehjem (pleiehjem) mv.,  avsnitt 1. Skattested.


NB! 
Fyll  ikke inn 
tall i del B 
på linjen 
som gjelder 
egen bydel 


Institusjon 02.02.2015
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		A-10-01-KX Situasjonsplan






Miljøforeningen Akerselvas Venner 
Boks 4492 Nydalen 
0403 Oslo 
 
Plan- og bygningsetaten 
Postboks 364 Sentrum 
0102 Oslo 
 
Deres ref.: 201406579-16              Oslo, 2. februar 2015 
 


 
MERKNADER TIL VEILEDENDE PLAN FOR OFFENTLIG ROM (VPOR) FOR FRYSJA 
 
Frysja industriområde står foran en transformasjon fra industri- og lagervirksomhet til et 
nokså tett byområde med høy utnyttingsgrad – angitt til over 150 %. 
 
Byggehøyde og siktlinjer mot Akerselva  


I VPOR for Frysja (s. 9) gjengis føringene i KDP Akerselva Miljøpark (1990) for partiet 
mellom Frysjaveien og Akerselva slik: «Ved utvikling av denne delen av området vil især 
bestemmelse om begrenset byggehøyde, siktlinjer for områder tilgrensende elven samt mulig 
utvidelse av grøntområde, være styrende for utvikling av ny bebyggelse. Det skal anlegges sti 
langs vestsiden av elva i kanten av industriområdet Frysjaveien.» 


Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) understreker viktigheten av dette!  


Vi minner i denne forbindelse om den bindende bestemmelsen i KDP Akerselva Miljøpark 
(ikke gjengitt i VPOR Frysja): «I byggeområder som grenser til friområdene langs elva, må 
bebyggelsens høyde holdes lav, 2–3 etg., slik at den ikke dominerer naturpreget langs elva.» 
Vi minner også om retningslinjen i KDP Akerselva Miljøpark: «Ved videre utbygging i 
Frysjaveien industriområde må det sikres åpne siktlinjer til parken fra Frysjaveien.»  


I «Områdeanalyse for Frysja industriområde», utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i 2006, 
ble føringene både for byggehøyde og siktlinjer fulgt opp, jf. s. 12 i VPOR Frysja hvor PBEs 
overordnede plankonsept fra 2006 gjengis. Områder merket med tallet «2», dvs. det aller 
meste av arealet mellom Frysjaveien og Akerselva, er her angitt som «område med lav tetthet 
mot friområde – 2–3 etg.». Fem siktlinjer er vist med rødt på plankonseptet fra 2006. 


Selv om byrådets forslag til kommuneplan «Oslo mot 2030» åpner for en høyere tetthet enn 
det som lå til grunn for områdeanalysen, kan det, som PBE uttrykker det i VPOR Frysja, «i 
visse områder […] være riktig å holde byggehøyden nede for å sikre kvalitet i elverommet og 
i de offentlige rom» (s. 13). Her har PBE et godt poeng. De landskapsmessige vurderingene 
som ble gjort i 1990 og 2006, er selvsagt like gyldige i dag, selv om byrådet presser på for 
høyere utnyttelse. 







MAV vil understreke viktigheten av at bestemmelsen om byggehøyde i KDP Akerselva 
Miljøpark (1990) og høydeangivelsene i områdeanalysen (2006) videreføres. Det er av stor 
betydning at vestre elvebredd ikke blir dominert av en ruvende bebyggelse bakenfor. 


Av områdeanalysens fem siktlinjer er kun de tre midterste beholdt på «Hovedkart VPOR 
Frysja» (s. 18), uten at det gis noen begrunnelse for dette. På hovedkartet har vi lagt inn igjen 
de to manglende siktlinjene med oransje (jf. vårt kartvedlegg, s. 1). Den søndre siktlinjen 
burde det være enkelt å få på plass. Den kan eventuelt gjøres smalere enn vi har vist på kartet. 


Den nordre siktlinjen har vi vist med oransje kun i partiet ovenfor Frysjaveien. I dette partiet 
plasserer VPOR Frysja bebyggelsen langt nærmere Kjelsåsveien enn i dag, og utvider 
samtidig veibredden fra 14 m til 17 m, slik at avstanden mellom fortauet og bebyggelsens 
veggliv kun blir 4 m på sørsiden av veien. Her bør bebyggelsen trekkes minst 5 m lenger vekk 
fra veien, slik at det kan etableres sykkelvei med 1,5 m bredde på sørsiden av Kjelsåsveien, 
samtidig som siktsonen/grøntsonen sør for sykkelvei og fortau utvides til minst 7,5 m bredde.  


Selv om sykkelveien på nordsiden av Kjelsåsveien i VPOR Frysja er vist med trafikk i begge 
retninger, bør det også anlegges sykkelvei på sørsiden av veien, jf. alle sykkelveiene som er 
ment å munne ut i Kjelsåsveien fra sør. Innenfor planområdet er det ikke ønskelig at syklister 
skal krysse over den trafikkerte Kjelsåsveien andre steder enn ved Frysjaveien. 
 


Parkdragenes bredde og gjenåpning av historiske bekker  


På nedsiden av Frysjaveien er den nordre siktlinjen vist med rosa farge i et mindre parti og 
som grønnstruktur videre ned til Akerselva. Det rosa partiet ble i KDP Akerselva Miljøpark 
regulert til friområde (grønnstruktur), noe som også er tilfellet i forslaget til kommuneplan 
«Oslo mot 2030». På «Hovedkart VPOR Frysja» åpnes det for utbygging av det rosa feltet, 
uten at det er gitt noen begrunnelse for dette. Regulering til grønnstruktur må sikres både for 
dette rosa partiet og for de tre øvrige rosa partiene på kartet. Alle disse fire områdene var 
regulert til friområde (grønnstruktur) i KDP Akerselva Miljøpark. Forslagene om å redusere 
miljøparkens bredde langs vestsiden av Akerselva er ikke akseptable. 


I VPOR Frysja gjengis føringen i KDP Akerselva Miljøpark om at «det skal anlegges sti langs 
vestsiden av elva i kanten av industriområdet Frysjaveien» (s. 9). Vi understreker betydningen 
av dette, dvs. at ny sti ikke legges for tett på selve elveløpet, men holder en viss avstand til 
elva der dette er mulig. 


Det rosa feltet langs Kjelsåsveien er den øverste delen av et naturlig dalsøkk ned mot elva. Å 
sikre et bredt, grønt belte med vegetasjon i hele partiet fra Frysjaveien ned til Akerselva er 
svært viktig. Jf. også det «viktige utsynet» i form av en bred siktsektor som er vist i KDP 
Akerselva Miljøpark i dette partiet, dvs. fra krysset mellom Frysjaveien og Kjelsåsveien og ut 
mot Akerselva. Dette dalsøkket er også et glimrende sted for en bekkeåpning (med tilhørende 
sti fra veikrysset ned mot elva), jf. at nedbørsfeltet er stort (se kartet på s. 32 i VPOR Frysja).  


De historiske bekkene innenfor planområdet er i dag lukket. Alle bekker av en viss størrelse 
bør nå gjenåpnes. De bekkene som ikke er foreslått gjenåpnet i VPOR Frysja, men som etter 







vårt syn bør åpnes, er vist med svart farge på «Hovedkart VPOR Frysja» (vårt kartvedlegg,   
s. 1).  


Helt i sør er to bekker i dag lagt i rør, én bekk på hver side av den vernede arbeiderboligen 
Svensenga. Begge bekkene kan enkelt gjenåpnes i sine historiske traseer fra skråningen vest 
for Frysjaveien og gjennom planområdet. Den søndre av de to bekkene renner ut i Akerselva 
sør for planområdet. På strekningen sør for planområdet (vist med stiplet rød linje) er denne 
bekken vanskeligere å gjenåpne, selv om også dette lar seg gjøre. Den nordre av disse to 
bekkene ligger fint til langs gangveisystemet på nordsiden av Svensenga og bør være den 
første som gjenåpnes. Kostnadene ved gjenåpning av denne bekken bør legges inn i én eller 
flere av utbyggingsavtalene for planområdet, og med en rekkefølgebestemmelse hvor det 
fremgår at bekken skal være gjenåpnet før det gis midlertidig brukstillatelse for ny bebyggelse 
i Kjelsåsveien 27. 


Vi støtter forslaget om å åpne «den historiske sidebekken i det sørlige parkdraget» (tiltak 8) 
som PBE har lagt inn på «Hovedkart VPOR Frysja». Vi stusser imidlertid over at parkdraget 
kun får en minimumsbredde på 17 m og en minimumsavstand mellom bebyggelsen på 21 m 
(s. 29). I forslaget til kommuneplan «Oslo mot 2030» er minimumskravet 12 m til bebyggelse 
på hver side av sidebekker. Jf. foreslått retningslinje til § 13.3 Vassdrag: «Innenfor en sone på 
minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp og minimum 12 meter fra vannkant for sideløp 
bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep.» 
Minimumsavstanden mellom bebyggelsen må økes til 26 m for å få plass til en 2 m bred bekk 
og samtidig tilfredsstille § 13.3. 


Minimumsavstanden mellom bebyggelsen bør økes til 26 m også for den delen av tiltak 1 
(allmenningen) som ligger vest for Frysjaveien, jf. at det også her er snakk om å åpne et 
historisk bekkeløp. Fra planlagt dam på vestre del av Frysja torg (tiltak 7) bør bekken føres 
under Frysjaveien og videre sørover langs østsiden av veien, dvs. i sin historiske trasé. Jf. 
innlagt bekk langs østsiden av Frysjaveien ned til sammenløpet av de to sidebekkene ved «det 
sørlige parkdraget» (tiltak 8). Overvannsrenna som PBE har lagt inn fra den østre delen av 
Frysja torg og østover til Akerselva, bør fjernes på selve torget og først begynne øst for torget 
slik at lesningen av bekkens historiske trasé ikke forvanskes. Jf. det mer detaljerte kartet 
(kartvedlegget, s. 2) for løsningen ved Frysja torg. I allmenningen vest for torget bør det ikke 
etableres overvannsrenne, men foretas en reell bekkeåpning. 


For å få plass til bekken langs østsiden av Frysjaveien, bør bredden på grøntområdet mellom 
fortau og sykkelfelt utvides fra 2,5 m til minimum 4,0 m. Det gir plass til både bekk og trær. 
Vi stusser over at det ikke er satt av plass til busslomme verken på sørsiden eller nordsiden av 
Frysja torg. Med de hyppige bussavgangene som er helt nødvendig om en skal kunne betjene 
befolkningsveksten i planområdet, vil bilkøene bli lange bak holdeplassene ved Frysja torg. 


Vennlig hilsen 
Miljøforeningen Akerselvas Venner 
 
Thrond Berge Larsen (sign.) 
leder 
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BYDEL: Nordre Aker BYDELSNR: 8


Utfylling av data er utført av: Cathrin Haug Emilsen, spesialkonsulent økonomi


 (navn og stillingsbetegnelse)


E-postadresse: cathrin.haug.emilsen@bna.oslo.kommune.no Telefon:


ÅRSSTATISTIKK FOR BYDELENE


2014
PR. 31.12.


23 47 30 49



mailto:cathrin.haug.emilsen@bna.oslo.kommune.no
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FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ


Tabell 1 - 1  Bydelens endringer i tildelt 1) sosialhjelpsramme pr 31.12
I hele 
1000 


kroner
Overføring fra FO4 Økonomisk sosialhjelp til driftsrammen:  xxxxx
1. Overføring til Introduksjonsordningen (Kostra F275) 900
2. Overføring til Kvalifiseringsprogrammet (Kostra F276) 0
3. Overføring til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak i sosialtjenesten 0
4. Overføring til kjøp av plasser for rusmisbrukere i rehab.-/omsorgsinstitusjoner 0
5. Overføring til andre driftsformål i bydelen 0
Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen 900
Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp 0
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler 900


1) Med tildelt sosialhjelpsramme forstås det beløpet bydelen ble tildelt over FO4 Økonomisk sosialhjelp gjennom Bystyrets budsjettvedtak 
     for 2014 (jf DOK3 2014) og eventuelle seinere sentrale budsjettjusteringer foretatt gjennom Kommunaldirektørens sak.


BYDELENES KOMMENTARER OG SAMLEDE VURDERINGER
Spesielt skal kommenteres :
1. Avvik mellom helårsforbruk og disponibel budsjettramme for både ordinær drift og sosialhjelp (merinntekter/merutgifter
    og mindreinntekter/mindreutgifter) 
2. Har revisjoner av 2014-budsjettet medført vesentlige endringer i aktivitetsnivået siden førstegangsbehandling og vedtak av
    budsjettet i BU, og med de aktivitetsendringer som ble beskrevet der (jf. obligatorisk budsjettspesifikasjon)?


Kommentér ressursbruken sett i forhold til årets budsjett ut fra overnevnte punkter:
 


   Antall 
saker 


  1. Saker behandlet administrativt 14
  2. Saker behandlet i BU 0
  3. Saker behandlet ved inspeksjoner etc.    1) 23
 1)  Saker som ikke er medtatt under pkt. 1 og 2.


 Tabell 1 - 1 - A - Antall saker behandlet 
innen miljørettet helsevern etter lov om 
folkehelsearbeid


VIKTIG! 
Gule felt inneholder formler eller kobling til andre celler.  IKKE skriv inn tall her. 


Kontroller likevel tallene for å sikre at formler ikke er blitt endret. 
 


Felt markert med "xxxxx" skal ikke fylles ut eller endres. Tallene registreres i fargeløse 
celler merket med 0. 


Tabeller med lysegrønt navnefelt inneholder spørsmål om data som er relatert til 
obligatoriske måltall vedtatt av bystyret. Jf. også måltalltabeller i "Grønt hefte". 


Det skal ikke settes inn nye rader  eller enkeltceller.  
En kan ikke slette rader eller enkeltceller. 
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Time-
verk pr. 


uke
   Helsesøstre 22,50
   Annet fagpersonell 11,25
   Sum 33,75
  1) Gjelder arbeid utført av ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten som ikke dekkes av tabell 2 - 0 - A for
     eksempel tuberkulosearbeid, HIV/AIDS, reisevaksiner etc. ( i tillegg til timeverk i tabell 2 - 0 - A)


Tabell 1 - 3 - A - Bistand til 
kjøp/utbedring av bolig


Antall 
hittil i år


9  


0
*Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån)


Antall 3. 
tertial


Antall 
hittil i år


Finansiering til kjøp av bolig 
gjennom Husbanken xxxx xxxx
 1. Antall mottatte søknader 39 176
 2. Antall behandlede søknader 28 165
 3.Herav antall behandlet innen 1 mnd.  1) 28 165
 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 100,0% 100,0%
 5. Antall innvilgede søknader (tilsagn) 9 29
 6. Antall avslåtte søknader 18 135
Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx
 7. Antall mottatte søknader 34 145
 8. Antall behandlede søknader… 31 142
 9. Herav antall behandlet innen 3 mnd.  1) 31 142
 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 100,0% 100,0%
 11. Antall innvilgelser av kommunal bolig 2)  3) 13 69
 12. Antall søknader som ble avslått  3) 18 73
 13. Antall effektuerte boligtildelinger  4) 23 30
 14.  - herav effektuert innen 6 md. 0 3
 15. Andel effektuert innen 6 mnd. 0,0% 10,0%
1)  Saksbehandlingstid skal regnes fra komplett søknad er mottatt til vedtak er fattet.
2)  Med innvilgelse forstås her tilsagn/positivt vedtak
3)  Inkluderer også innvilgelser/avslag på fornyelse
4) Fornyelse telles ikke med i effektuerte tildelinger


Antall pr. 
31.12.


   - gjennom husbanken 761
   - kommunal bostøtte 118
Sum personer med bostøtte 879


 0-2 md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md.
Sum 
saker


Antall saker 0 0 3 4 23 30
1) Tid fra kommunal bolig er innvilget til boligtildeling er effektuert
Sum saker i denne tabell skal være lik antall effektuerte boligtildelinger i tabell 1-3 B1
Avvik kan oppstå ved at man i tabell 1-3-B3 ventetid på kommunal bolig 
har med saker med ventetid fra året før.


Kontrollformel


Antall husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken - faktisk 
utbetalte lån*


Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig 


 Tabell 1 - 1 - B - Smittevern for hele 
befolkningen (KOSTRA-funksjon 233)   1)


Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken- 
faktisk utbetalte lån*


Tabell 1-3 - B2 - Antall personer som har bostøtte


 Tabell 1 -3-B3 - Ventetid på kommunalt disp. 
utleiebolig i perioden 01.01. - 31.12.    1)
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 Tabell 1 - 4-A Oppholds- Oppholds- Oppholds- Oppholds- Totalt
 Perioden 01.01.-31.12.: lengde lengde lengde lengde
 Bruk av private døgnovernattingstilbud inntil fra 1 og fra 3 og 6 mnd


1 mnd inntil 3 
mnd


inntil 6 
mnd


eller 
lengre 


 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 2 0 0 0 2
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 26 4 0 0 30
Sum antall personer 28 4 0 0 32
1) Registrering av oppholdslengde skal ikke begrenses av årsskiftet.
     Eksempelvis skal et opphold som startet 05.12.2013 regnes fra dette tidspunktet.
     Ved opphold på ulike overnattingssteder, men i en sammenhengede periode, registreres hele perioden.
     Ved opphold i flere ikke sammenhengende perioder, registreres perioden av lengst varighet.


 Tabell 1 - 4-B
 Perioden 01.01.-31.12.:


 Antall barn under 18 år 0
 Antall voksne over 18 år 5
Sum antall personer 5


Kontrollformel: Husk å kommentere nedenfor


 Tabell 1 - 5 I steder I steder Antall
 Status pr. 31.12.: med uten personer
 Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i kvalitets- kvalitets-
  tilbudet pr. 31.12. avtale avtale
 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0
Sum antall personer 0 0 0


Kontrollformel:


Antall personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr. 31.12. med opphold på 3 mnd eller mer 0
Anmerkning; 
Behovet for midlertidig overnattig har i perioder vært større enn ledig kapasitet i døgnovernattingssteder med kvalitetsavtale. 
 NAV sosialtjenesten har derfor vært nødt til å finne annen døgnovernatting - dette har dog vært av begrenset varighet.


Antall Antall Personer Personer Antall Antall Antall
 Tabell 1 - 6 personer personer i steder i steder personer personer med
 Bydelens oppfølging av personer i besøkt besøkt besøkt besøkt ikke ikke alter-
 private døgnovernattingstilbud   1) innen 14 d innen 14 d hvert hver besøkt besøkt native
Antall personer som er i tilbudet pr. 31.12. etter inn- etter inn- kvartal måned m/avtale u/avtale planer


flytting flytting m/avtale u/avtale 2)
m/avtale u/avtale


 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0 0 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 0 0 0 0 0 0 0
1) Jfr. Fellesskriv 7/2004 Sosialtjenestens formidling og betaling av døgnovernatting
2) Jfr. Fellesskriv 7/2004, pkt 3.2


Antall personer hittil i år - etter oppholdslengde 1) Gjelder 
opphold både MED og UTEN kvalitetsavtale


 tilbud UTEN kvalitetsavtale hittil i år Antall 
personer


 Antall personer som har vært i døgnovernattings-







T3-MAL - bydel -08.XLS Side 5 av 30


 Tabell 1 - 7
Saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp i perioden 01.01. - 31.12. 1)
(Bystyrets krav er 2 uker)


 < 2 uker
2 uker-2 
md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md.


Sum 
saker


Andel < 2 
uker


Antall saker beh. administrativt 4949 344 0 0 0 0 5293 94%
1) Saksbehandlingstiden er å regne tiden fra dato søknad er levert til dato vedtak er fattet. 


 Tabell 1 - 8
Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.01. - 31.12.  1) 


 < 2 uker
2 uker-2 
md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md.


Sum 
saker


Andel < 2 
uker


 Antall saker 12 7 0 0 0 0 19 63%
 1) Med behandlingstid menes tiden fra klagen sendes fra klienten til bydelen og til bydelen sender 
     klagen videre til Fylkesmannen.
 Bydelens kommentar til tabellene 1-7 og 1-8:


Tabell 1 - 9  -  Tilgjengelighet ved 
sosialtjenesten pr. 31.12.
  Ventetid: (angitt i antall dager)  xxxx
   -  for ordinær timeavtale: 5
   -  for timeavtale v/akutte behov: 0
   -  for nysøkere (mottak): 5
Ventetid oppgis i dager (en uke = 5 dager). Oppgi kun ett tall. Dersom f.eks. 1 - 3 dager, oppgi gjennomsnittet (2 dager).
Skriv kun tallet, ikke "d" eller "dager" bak.


Tabell 1-10-A1    Antall deltakere i Introduksjonsprogrammet 1) pr 31.12. 57
1) Omfatter ikke deltagere i permisjon
    En person regnes som deltaker i Introduksjonprogrammet dersom selve deltakelsen i programmet 
    har startet, selv om første utbetaling av introduksjonsstønaden ennå ikke har funnet sted. 


Tabell 1-10-A2    Antall deltakere i permisjon fra Introduksjonsprogrammet pr 31.12. 5


Tabell 1-10-B       Antall deltakere i Jobbsjansen pr. 31.12. 22


Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i 
sosialtjenesten:  Antall deltakere 
som er i tiltak pr 31.12.  


Deltakere 
i INTRO


Deltakere 
i             


Jobb-
sjansen


0 5


57 17


0 0
SUM 57 22
1) Med "regi" menes her den instans som betaler tiltakskostnaden. Med "statlig regi" menes tilfeller der det er Nav stat som over 
det statlige tiltaksbudsjettet betaler  tiltakskostnaden og eventuell livsoppholdsytelse knyttet til tiltaket, f eks i form av kjøp av 
tiltaksplass, tilskudd til ordinær arbeidsgiver og/eller individstønad - jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak.


Mottakere av 
økonomisk 


sosialhjelp som ikke 
er deltakere i KVP, 


Intro eller 
Jobbsjansen men 


som er i aktivisering


Antall som kun har tiltak/aktiviteter i 
kommunal regi 4


1


25
Antall som kun har arbeidsmarkedstiltak i 
statlig regi  1)


Antall som har tiltak/aktiviteter både i statlig 
og kommunal regi (kombinasjon)


30
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Antall


6


4


5


15


2)  Med aktivisering som omfatter arbeid menes her: tiltak som arbeidspraksis i ordinær virksomhet (uten individstønad),  
      arbeidspraksis i kommunal arbeidstreningsgruppe og språkopplæring med arbeidspraksis, samt jobbklubb/jobbsøking.


Tabell 1-11-F
Resultat for deltakere som 
avsluttet Introduksjonsprogram i 
perioden 01.01.-31.12.   1) Antall
Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 2
Utdanning 1
Over til kvalifiseringsprogrammet 4
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 1
Midlertidig inntektssikring 3) 0
Varig inntektssikring (uførepensjon) 0
Sosialhjelp som hovedinntektskilde 1
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 1 grunnskole
Sum 10
Flyttet til annen bydel 0
Flyttet ut av kommunen 0
Sum 0
1)  Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.
2)  Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak
3)  F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad


Tabell 1-11-G
Resultat for deltakere som 
avsluttet Jobbsjansen i perioden 
01.01.-31.12.    1) Antall
Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 1
Utdanning 1
Over til kvalifiseringsprogrammet 0
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 0
Midlertidig inntektssikring 3) 0
Varig inntektssikring (uførepensjon) 0
Sosialhjelp som hovedinntektskilde 3
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 0
Sum 5
Flyttet til annen bydel 0
Flyttet ut av kommunen 0
Sum 0
1)  Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.
2)  Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak
3)  F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad


Tabell 1-11-D


Sum


1)  En mottaker kan kun plasseres i en aktivseringskategori


Aktivisering gjennom andre kommunale kurs eller tiltak 
som verken omfatter arbeid eller språkopplæring.


Aktivisering som ikke omfatter arbeid, men som omfatter 
språkopplæring.


Aktivisering som omfatter arbeid 2) - eventuelt samtidig 
med språkopplæring.


Aktivisering i KOMMUNALE tiltak av mottakere av 
økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, 
Intro eller Jobbsjansen. Antall mottakere som pr 
31.12. er aktivisert. 1)
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Tabell 1-11-H


Antall  
Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 16
Utdanning 4
Over til kvalifiseringsprogrammet 7
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 6
Midlertidig inntektssikring 3) 4
Varig inntektssikring (uførepensjon) 0
Sosialhjelp som hovedinntektskilde 7
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 14
Sum 58
Flyttet til annen bydel 0
Flyttet ut av kommunen 0
Sum 0
1)  Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.
2)  Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak
3)  F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad


  
  Tabell 1 - 11 - I Antall
  Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud Antall  pr.
  innen russektoren i 2014  1) hittil 31.12.
  i år 2)
 I  rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon      3) 61 43
 I statlig behandlingsinstitusjon 12 7
  Antall personer som har fått ett eller flere tilbud     4) 73 Sum 50


Kontrollformel 61  
Kontrollformel


 1)  Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings -og omsorgstilbud gjennom
      bydelen i 2014.  Dersom en person har hatt mer enn ett opphold i den enkelte kategori, skal vedkommende 
      kun telles en gang i denne kategorien. Dersom en person har benyttet et institusjonstilbud 
      i mer enn en av kategoriene i løpet av perioden, skal vedkommende tas med på hver av de aktuelle linjene.
2)  Antall personer som har et tilbud den 31.12. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere 
 enn tilsvarende tall under "Antall hittil i år".
3)  Gjelder kommunale og private institusjoner som er administrert av Velferdsetaten (jf. etatens "Tiltakskatalog").
4)  Det er ikke summen av tiltakene den enkelte klient har fått som skal føres opp her, men antall personer som har benyttet 
     ett eller flere tilbud. Må være lik eller mindre enn summen av antall personer i de to kategoriene.


  Tabell 1 - 14 - A Antall
  HMS - Trusler og vold episoder
  Sosialtjenesten i NAV i år
  Antall episoder med trusler  1) 7
  Antall episoder med bruk av vold   2) 1
  Voldsepisoder med fysisk/psykisk skade 0
  Antall sykemeldinger p.g.a. voldsepisoder 0
  Antall skademeldinger 2
  Antall anmeldelser av voldsbruk 1
1)  Med trussel menes et verbalt angrep eller handling mot en person i den hensikt å skremme eller skade personen.
2)  Med vold menes enhver fysisk eller psykisk skade på en person. Vold er også skadeverk på inventar og utstyr.
Bydelens kommentar:
Bydelen har fokus på NAV ansattes sikkerhet. Det er utarbeidet en sikkerhetsplan, og det har vært en gjennomgang NAVs lkoaler med tanke på sikkerhet. Gjennomgangen har medført at publikumsmottaket nå er under ombygging.3  


  Tabell 1 - 14 - A2 Antall
  HMS - Trusler og vold episoder
  De øvrige virksomhetene (alle typer) i bydelen i år
  Antall episoder med trusler  1) 15
  Antall episoder med bruk av vold   2) 159
  Voldsepisoder med fysisk/psykisk skade 0
  Antall sykemeldinger p.g.a. voldsepisoder 0
  Antall skademeldinger 198
  Antall anmeldelser av voldsbruk 0
1)  Med trussel menes et verbalt angrep eller handling mot en person i den hensikt å skremme eller skade personen.
2)  Med vold menes enhver fysisk eller psykisk skade på en person. Vold er også skadeverk på inventar og utstyr.


Resultat for mottakere av sosialhjelp (ikke 
deltakere i KVP, Intro og Jobbsjansen) som 


avsluttet kommunale tiltak i perioden 
01.01.-31.12.   1)
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  Tabell 1 - 14 - B Antall
Anmeldte saker - urettmessig hevet sosialhjelp i år saker
 Antall anmeldte saker p.g.a. urettmessig hevet sosialhjelp  0
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  Tabell 1 - 14 - C    Antall
   Saksbehandling i saker etter helse- og omsorgstjenensteloven §9-5 og §9-6 
1. Antall meldinger sendt Fylkesmannen i år 126
2. Antall personer meldingene gjelder 13
3. Antall nye personer i år som det er sendt meldinger om til fylkesmannen 0
4. Antall godkjente vedtak fra fylkesmannen i år, fordelt på følgende: xxx
 - § 9-5, Bokstav a - skadeavvergende tiltak 0
 - § 9-5, Bokstav b - planlagte skadeavvergende tiltak 4
 - § 9-5, Bokstav c - omsorgstiltak 7
  - § 9-6 - mekaniske tvangsmidler som hindrer tjenestemottakerens bevegelsesfrihet 0
5. Antall personer vedtakene omfatter 11
6. Antall nye personer i år som vedtakene omfatter 2
Bydelens kommentar:


Tabell 1-14-D
Saksbehandling i saker etter Lov om pasient og brukerrettigheter § 4A-5 Antall
1. Antall vedtak fattet i år fordelt på (fylles ut automatisk): 1
 - mekaniske tvangsmidler som hindrer tjenestemottakerens bevegelsesfrihet 0
- medisinsk behandling 1
- annen behandling/pleie 0
- innleggelse eller tilbakeholdelse i institusjon 0
2 .Antall brukere vedtakene gjelder 1
3. Antall underretning om vedtak som er sendt i kopi til helsetilsynet i fylket 1
4. Antall vedtak som er påklaget av bruker/pårørende 0
5. Antall vedtak som er overprøvd av helsetilsynet i fylket uten klage 0


Antall 
klienter 


pr. 31.12.
1. Antall klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk) 300
 A) - herav barn (0 -18 år) 0
 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 300
  -  a) - herav med overvekt av rusproblemer 11
  -  b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 98
  -  c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 67
  -  d) - herav med utviklingshemming 85
  -  e) - annet 39
2. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er 67 år eller eldre ? 12
3. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er KVP-deltakere med IP iht Lov om sosiale tjenester i NAV §33 ? 0
4. Antall klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet 3
5. Antall klienter/brukere som har søkt om å få utarbeidet IP, men som har fått avslag 0
6. Antall klienter/brukere som har takket nei til å få IP 2


Kommenter eventuelt tabell 1-15 nedenfor:


 1)  Retten til å få utarbeidet/plikten til å utarbeide en individuell plan er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV § 28 og 33, Pasientrettighetsloven § 2-5, 
Arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15, Helse- og omsorgstjensteloven § 7-1, Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og Psykisk helsevernloven § 4-1.


Tabell 1-15 Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 31.12. - For klienter 
med behov for langvarige og koordinerte tjenester   1)
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FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER


  Tabell 2A - 1 - D Antall
 Barn i åpen barnehage per 15.12. plasser
 (Åpningstid per uke)
6-15 timer 0
16 timer eller mer 45
SUM 45
Tallene skal være identiske med tallene i bydelens rapportering til Kostra/SSB 


Tabell 2A - 1 - F - Antall barn 
bosatt i andre bydeler med 
barnehageplass i bydelen 
pr.31.12.


  Antall barn fra bydel:


0 år - 
født 
2014


1-2 år - 
født 2012-


2013


3-5 år - 
født 2009-


2011
6 år - født 


2008
0 år - født 


2014


1-2 år - 
født 2012-


2013


3-5 år - 
født 2009-


2011
6 år - født 


2008  
1 0 0 7 0 0 25 32 0
2 0 6 5 0 3 43 29 0
3 0 17 13 0 0 49 41 0
4 0 35 15 0 2 26 30 0
5 0 6 4 0 1 30 26 0
6 0 1 5 0 0 15 14 0
7 0 1 7 0 2 53 86 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 10 14 0 1 19 23 0


10 0 1 5 0 0 4 6 0
11 0 0 2 0 0 4 8 0
12 0 1 4 0 0 9 4 0
13 0 1 9 0 1 14 16 0
14 0 0 5 0 0 13 13 0
15 0 1 3 0 0 5 5 0


    Andre kommuner 0 0 0 0 3 35 33 0
   Sum barn 0 80 98 0 13 344 366 0
Ikke-kommunale barnehager omfatter alle kategorier utenom kommunale i KOSTRA-skjema 16, pkt. 3 A, barnehagens eier
  HUSK Å KVALITETSSIKRE TALLENE. Tabellen benyttes til beregning av dekningsgrader for den enkelte bydel.
  Data kan hentes fra Hypernet


s
Tabell 2A - 1 - H
Antall barn i kommunale barnehager Antall
etter oppholdsbetaling for heldagsplass barn
(+ 41 timer)
100%-betaling pr. md.  (1. barn): xxxx  
   kr 2 592  (inntekt > 353 480) 1104
   kr 2 462  (inntekt 198 833 -300 001) 17
   kr 881  (inntekt ≤ 198 833 ) 47
70%-betaling pr. md.  (2. barn): xxxx
   kr 1 848  (inntekt > 353 480) 255
   kr 1 757  (inntekt 198 833 - 353 480) 1
   kr 881  (inntekt ≤ 198 833 ) 0
50 %-betaling pr. md.  (3. barn): xxxx
   kr 1 352  (inntekt > 353 480) 8
   kr 1 287  (inntekt 198 833 -353 480) 0
   kr 881  (inntekt ≤ 198 833 ) 0
   Sum 1432
 Tallene benyttes i kriteriesystemet
 Data kan hentes fra SATS  (bydelen bør sammenholde sumtallet i forhold til antall i 
 heldagsopphold (41t +) med kommunale opptak).


NB! Barna fordeles etter de satser foreldrene skal betale fra 1.1.2015, inkl. kostpenger.


Plasser i ordinære ikke-kommunale 
barnehager og private familiebarnehagerPlasser i kommunale barnehager


Gjelder kun barn med 
heldagsopphold, og ikke 
barn som deler slik plass. 


 


NB!!  
Husk at 
bydelen 


ikke 
kjøper 
plasser 
av seg 
selv! 
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Tabell 2A- 1 - I 
Ledig kapasitet i bydelens 
barnehager (fulltidsplasser)


Antall 
plasser


Plasser for barn under tre år 0
Plasser for barn over tre år 0
SUM 0
Plasser det ikke er tatt opp barn til pr. 19.12.2014  


Tabell 2A- 1 - J 
Informasjonsskjema fra 
barnehage/foresatte til skole  i 
2014


Antall 
skolestart
ere i 
bydelens 
barnehag
er


Antall 
skjema 
barnehage
ne sendte 
til aktuelle 
skoler 


Andel 
(%)  


Antall barn/skjema kommunale bh 281 244 87%  
Antall barn/skjema private bh 382 234 61%
Ref. Oslostandard for sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole


Sum  


Antall ansatte med mangelfulle norskkunnskaper per 31.12. 0


Antall ansatte som har gjennomført norskkurs hittil i 2014 0


FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST


  Tabell 2B - 1 - A


Personellinnsats innen 
helsestasjons- og 
skolehelstetjeneste (KOSTRA-
funksjon 232)


Helse-
stasjons-


tjeneste til 
gravide 


og barn 0-
5 år


Skole-
helse-


tjeneste i 
grunn-
skolen:


 Skole-
helse-


tjeneste i 
videre-
gående 
skole:


Helse-
stasjon 


for 
ungdom


Ledelse  
2) SUM


   Helsesøstre 292,50 241,88 84,38 15,00 37,50 671,26
   Jordmødre 48,75 0,00 0,00 0,00 0,00 48,75
   Legetjeneste 37,50 13,13 0,00 6,00 0,00 56,63
   Barnefysioterapi   1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Annet fagpersonell (med min. 3-årig høyskoleutdanning) 30,00 18,75 37,50 0,00 0,00 86,25
   Hjelpepersonell (sekretær, hjelpepleier, assistent m.v.) 97,50 0,00 0,00 0,00 0,00 97,50
   Sum 506,25 273,76 121,88 21,00 37,50 960,39
   Herav dekket av midler fra opptrappingsplan psykisk helse 30,00 18,75 18,75 0,00 0,00 67,50
 1) Her skal føres opp timeverk/uke for fysioterapeut som arbeider forebyggende i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
 2) Her føres opp ledere med budsjett-/personal-/fagansvar. Kun faglig lederansvar rapporteres under det enkelte fagmrådet.


  Tabell 2B - 1 - B


Helsestasjon for ungdom - 
tjenesteproduksjon


Antall 
konsul-
tasjoner  


1)


Antall 
ungdom  


2)
   Sum 875 484
 1) Alle konsultasjoner telles: Dersom ungdommen har samtaler med helsesøster og lege/annen fagperson
    på samme dag, telles samtalene som to konsultasjoner
 2) En ungdom kan ha flere konsultasjoner i løpet av perioden.


  Er det Sum Antall  
Tabell 2B - 1 - C Antall valgt Antall antall unike
Fritidstiltak og klubber for barn klubber klubb- dager kvelder faste
og ungdom  1) styre? åpent lør/søn brukere
Kommunale/private m/komm.tilskudd Nei=0 pr. uke m/tilbud pr. år
(Før opp navn på klubb/tiltak) Ja=1 totalt


xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Trikkehallen på Kjelsås 1 0 5 10 2000
Glasshuset på Nordberg 1 0 5 6 200


Tabell 2A - 2-A -  Norskkurs for barnehageansatte


Timeverk pr. uke


1. Kommunale fritidslubber og lignende for 
barn og ungdom under 14 år
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Abelloftet på Ullevål 1 1 2 0 200
 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0
Sum/Gjennomsnitt 3 1 4 5,33 2400


xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Trikkehallen på Kjelsås 1 0 5 10 2000
Glasshuset på Nordberg 0 0 4 0 200
Abelloftet på Ullevål 0 0 0 0 200


0 0 0 0 0
0 0 0 0 0


Sum/Gjennomsnitt 1 0 9 10 2400


xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0


Sum/Gjennomsnitt 0 0 0 0 0


xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Lydisolatet/ Rom for Rap 1 1 4 2 120
I&U, V&V, FYS, Turgruppe 1 0 2 7 62
Lørdagsklubben 1 0 1 42 15
Kurstilbud Nordre Aker 1 0 3 0 200
Jentegrupper 1 0 2 0 35
Sum/Gjennomsnitt 5 1 2,4 10,2 432


xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Lørdagsklubben 1 0 0 42 15
Akustisk kveld Trikkehallen 1 1 1 0 100
Sen lørdag Trikkehallen 5 store arr 0 0 0 5 800


0 0 0 0 0
0 0 0 0 0


Sum/Gjennomsnitt 2 1 0,5 23,5 915
1) Sett inn tallet 1 pr. klubb, slik at "Excel" kan summere antall klubber i bydelen
2) Med fast bruker forstås det som er sammenlignbart med tidligere medlemslister. Dette som et uttrykk for hvor mange en
når med tilbudet uten at en teller alle som har vært innom på enkeltdager


           


BARNEVERN


 Tabell 2 - 2 Antall


Meldinger til barnevernet i perioden 01.01 - 31.12. saker/


barn


1. Antall meldinger mottatt i perioden 01.01. - 31.12. 245


2. Antall ubehandlede meldinger fra før 01.01.2014 0


 3. Sum meldinger (punkt 1 + 2)  = pkt.7 245


4. Antall henlagte meldinger i perioden 01.01. - 31.12. 54


5. Antall opprettede u.søk.saker i perioden 01.01. - 31.12. 191


 6. Antall ubehandlede meldinger pr. 31.12. 0


 7. Sum (punkt 4+5+6) = pkt. 3 245


 8. Antall barn omfattet av meldingene 238


Kontrollformel


4. Ungdomstiltak rettet mot særskilte 
aktiviteter (motorsenter, musikk, media m.m.)


3. Ungdomssentre med høyere aldersgrense 
enn 18 år


2. Kommunale fritidslubber og lignende for 
ungdom 14-18 år


5. Kommunalt støttede fritidstiltak for barn og 
unge opp til 18 år


Det er viktig at tall som 
benyttes i  tabellene 2.2 og 2.3 
stemmer overens. 
 
Pkt. 2: 
Tall fra "før 01.01.2014" er 
ubehandlede meldinger per 
31.12.2013 
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  Tabell 2 - 3 Antall


  Undersøkelsessaker i barnevernet  og resultater av disse: saker/


barn


1. Antall u.søk.saker opprettet i perioden 01.01. - 31.12. (jf.tab.2 - 2, pkt.5)   191


 2. Antall undersøkelsessaker overført fra tidligere periode 41


 3.   Sum antall undersøkelsessaker  = pkt. 17 232


 Undersøkelser avsluttet med vedtak etter barnevernloven: xxx


 4. Avsluttet med frivillige hjelpetiltak i hjemmet (inkl. senter for foreldre og barn o.l.): 57


 5. Avsluttet med plasseringsvedtak for barnet : 3


     Herav: xxx


   5.1  Plassering § 4-4, 4. ledd 2


   5.2  Omsorgsovertagelser § 4-12 1


   5.3 Atferdstiltak § 4-24 - § 4-26 0


   5.4  Plassering § 4-29 0


 6. Venter på tiltak 1


 7.  Sum antall  undersøkelsessaker avsluttede med vedtak (pkt. 4+5+6) 61


 Undersøkelser avsluttet uten tiltak etter barnevernloven: xxx


 8. Venter på behandling i Fylkesnemnda 0


 9. Søknad avslått 2


10. Flyttet til annen kommune/bydel 11


11. Henlagt etter partenes ønske 18


12. Henlagt etter barneverntjenestens vurdering 83


 13.  Sum antall  undersøkelsessaker avsluttede uten tiltak 114


  - hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 3 md. gamle ved avslutningstidspunktet 5


  - hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 6 md. gamle ved avslutningstidspunktet 0


 I undersøkelsessaker som ikke er avsluttet, oppgi hvor mange som: xxx


 14. Står på venteliste for å bli undersøkt. 5


 15. Fortsatt er under undersøkelse 52


 16. Sum ikke-avsluttede saker 57


  - hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 3 md. gamle? 0


  - hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 6 md. gamle? (inngår i tallet foran) 0


17. Kontrollsum  (pkt. 7 + pkt.13+ pkt. 16 = pkt. 3) 232


 18. Antall barn omfattet av undersøkelsene 221


  - herav innvandrerbarn 56


19. Hvor mange husstander omfattes av undersøkelsene 148


Kontrollformel


Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 md., i %: 97%


  Beregnes som % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden


  Utregningen skjer automatisk etter at tabell 2-3 er utfylt.  Sjekk rimeligheten av tallet.


Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 md., i %: 100%


  Beregnes som % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden


  Utregningen skjer automatisk etter at tabell 23 er utfylt.  Sjekk rimeligheten av tallet.


Kommentar til tabell 2-3:
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  Tabell 2 - 4 - 1A - Barn og unge med tiltak fra barnevernet


Pr. 31.12. Hittil i år


Herav 
flyttet til 
andre 
bydeler i 
år


 1) Antall barn og unge med tiltak som ikke er plasseringstiltak 63 118 4


  - herav i alderen 0 - 17 år 62 115 4


 2) Antall barn og unge med plasseringstiltak 38 48 0


  - herav i alderen 0 - 17 år 28 33 0


  - Antall akuttplassert (av totalt antall i pkt. 2 over) pr. 31.12. 2 xxxx xxxx


    - etter § 4-6, 1. ledd 0 xxxx xxxx


    - etter § 4-6, 2. ledd 2 xxxx xxxx


    - etter § 4-9 0 xxxx xxxx


    - etter § 4-25 0 xxxx xxxx


 3) Antall barn og unge med tiltak fra barnevernet (1 + 2 - 4) 101 158 4


 4)-  herav antall barn som har hatt både tiltak i hjemmet og plasseringstiltak i perioden xxxxxx 8 0


5) Akuttplasseringer i perioden xxxxxx 8 0


6) Antall barn og unge plassert etter § 4-29 0 0 0


Kommentar til tabell 2 - 4 - 1:


Tiltak i barneverntjenesten evalueres kontinuerlig. I denne prosessen går det litt tid fra planen er ferdigskrevet, partene har signert, og til den blir endelig ferdigstilt. 


  Tabell 2 - 4 -1B - Barn med hjelpetiltak og omsorgstiltak, med gyldige planer ved periodeslutt
Pr. 31.12.


 1) Antall barn i hjelpetiltak totalt     80


  - herav barn med gyldig tiltaksplan    73


 2) Andel barn med hjelpetiltak som har tiltaksplan 91,3%


 3) Antall barn under omsorg totalt      20


  - herav barn med gyldig omsorgsplan    18


 4) Andel barn under omsorg som har omsorgsplan 90,0%
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0 - 5 år 6 - 12 år 13 - 17 år 18 år +
1. Barn med tiltak i barnevernet i alt jf 2-4-1, pkt. 1+2 11 43 36 11 101 158
1.1 Av pkt. 1, ant. barn med 
tiltak - ikke plasserte, jf 2-4-1, 
pkt. 1


9 28 25 2 64 118
 - herav innvandrerbarn 3 8 9 1 21 35
1.1.1 Av pkt. 1.1, Barn i foreldre/barn plasser 0 0 1 0 1 1
 - herav innvandrerbarn 0 0 1 0 1 1
 - antall oppholdsdøgn i foreldre/barn institusjoner xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 9
1.2  Av pkt. 1, antall barn i fosterhjem 2 13 4 3 22 26
 - herav innvandrerbarn 0 5 1 1 7 9
 - antall oppholdsdøgn i fosterhjem totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 8337
1.3  Av pkt. 1, antall barn i familiehjem 0 0
 - herav innvandrerbarn 0 0
 - antall oppholdsdøgn i familiehjem totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 0
1.4  Av pkt. 1, antall barn i beredskapshjem 0 1 1 0 2 3
 - herav innvandrerbarn 0 0 0 0 0 0
 - antall oppholdsdøgn i beredskapshjem totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 125
1.5  Av pkt. 1, antall barn i institusjon 0 1 6 1 8 17
 - herav innvandrerbarn 0 1 1 1 3 7
 - antall oppholdsdøgn i institusjon totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 2525
1.6  Av pkt. 1, antall barn i hybel o.a. 0 0 0 5 5 4
 - herav innvandrerbarn 0 0 0 5 5 3
 - antall oppholdsdøgn i hybel o.a. totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 155
KONTROLLSUM pkt. 1.1 - 1.6 11 43 36 11 101 168
Avvikskontroll 0 0 0 0 0


Kontrollformel
Kontrollformel "Sum pr. 31.12"
Kontrollformel "Sum hele året"


I hele året


1. Antall fosterbarn < 18 år (antall plasserte barn): 20
2. Antall fosterbarn 18 år og over (antall plasserte barn): 7
Sum plasserte fosterbarn 27
3. Antall barn under 18 år (jf. pkt. 1), som har fått oppfylt kravet om 4 tilsynsbesøk pr. år 19
4. Antall barn under 18 år (jf. pkt. 1), som IKKE har fått oppfylt kravet om 4 tilsynsbesøk pr. år 1
5. Av punkt 4, antall fosterbarn med 0 tilsynsbesøk 0


Kontrollformel:


Tabell 2 - 5 - Tilsynsbesøk for barn 0-17 år i fosterhjem    I hele året


Antall fosterbarn plassert av bydelens barnevern    1) 20
Sum tilsynsbesøk for disse (bydelens plasseringsansvar)   79
Gjennomsnittlig antall tilsynsbesøk pr. barn plassert av bydelens barnevern 3,95
Antall fosterbarn plassert i bydelen av andre bydelers/kommuners barnevern   2) 13
Sum tilsynsbesøk for disse (bydelens tilsynsansvar)    46
Gj.snittlig antall tilsynsbesøk pr. barn plassert av andre  barnevern 3,54
Antall fosterbarn plassert av bydelens barnevern    1) 20
Sum oppfølgingsbesøk for disse 78
Gj.snittlig antall oppfølgingsbesøk pr. barn 3,90
1) I fosterhjem i bydelen eller i andre bydeler/kommuner
2) Bydelen har tilsynsansvar for alle fosterhjem i egen bydel, uavhengig om det er barn plassert av egen bydel eller andre bydeler/kommuner


  Tabell 2 - 6 Fylkes- Ting- Lag-
  Saker behandlet av Fylkesnemda og rettsvesenet nemnda retten manns-


retten
  1. Totalt antall saker behandlet 5 0 0
Herav saker hvor vedtaket inkluderer bruk av tvang: xxxx xxxx xxxx


Sum pr. 31.12.


Antall saker i år


Tabell 2 - 4 - 3 - Barn i fosterhjem - barn som bydelen har plasseringsansvaret for


Sum alle
Sum hele 


året


Tabell 2 - 4 - 2 - Barn under tiltak i barnevernet etter 
alder og type tiltak, pr. 31.12. og  for hele året   
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1.1 Pålegg om hjelpetiltak etter § 4-4 0 0 0
1.2 Forbud mot flytting etter § 4-8 0 0 0
1.3 Omsorgsovertakelse etter §§ 4-8 og 4-12 2 0 0
1.4 Fratakelse av foreldreansvar etter § 4-20 0 0 0
1.5 Tiltak for barn med adferdsvansker etter § 4-24 0 0 0
 Sum antall saker med bruk av tvang 2 0 0
  2. Sum antall barn omfattet av sakene 4 0 0
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FUNKSJONSOMRÅDE 3 - PLEIE OG OMSORG


  


 


Om institusjoner og boliger knyttet til pleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede 
 
Lovhjemlede boliger (institusjoner) 
Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie (hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven). 
Helseinstitusjon som skal gi beboeren nødvendig behandling og pleie ved opphold av lengre varighet og/eller 
korttidsopphold, innrettet på en eller flere av følgende oppgaver: 
  a) medisinsk rehabilitering med sikte på tilbakeføring til hjemmet 
  b) avlastning 
  c) permanent opphold 
  d) spesielt tilrettelagt opphold for funksjonshemmede 
  e) skjermet boenhet for senil demente 
  f) selvstendig boenhet for barn / ungdom 
  g) dagopphold 
  h) nattopphold 
  i) terminalpleie 
 
I tilknytning til oppholdet skal det være organisert legetjenesteste, fysioterapitjeneste og sykepleiertjeneste i 
samarbeid med andre deler av den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  
Helsetilsynet i Oslo fører tilsyn. 
 
Bolig med heldøgns omsorgstjeneste, hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven:  
>  Aldershjem 
> Bolig for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for særlig omsorg  
> Privat forpleining (brukes i begrenset grad) 
 
Tilbudet omfatter både bolig og omsorgstjenester. Omsorgstjenesten skal være tilgjengelig hele døgnet. Ut over 
dette er det ingen definerte oppgaver og heller ikke spesifiserte krav til personell, utstyr eller bygningsmessig 
utforming. Fylkesmannen fører tilsyn. 
 
Definisjoner på ulike botilbud for eldre og funksjonshemmede: 
 
Uhjemlede boliger  er boliger som ikke hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. 


 
Omsorgsboliger: Boliger som fyller Husbankens krav til utforming for å få tilskudd til denne typen bolig. 
(Enkeltleiligheter kan i enkelte tilfeller hjemles i lov om kommunale helse og omsorgstjennester, og vil da bli 
karakterisert som sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg og pleie). 
 
Tilrettelagte boliger: Omsorgsboliger og andre boliger som er fysisk tilpasset orienterings- og 
bevegelseshemmede. Den er tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta hjemmetjenester ved behov.  
 
Trygdeboliger/serviceboliger: Boliger som tilbys trygdede personer som har dårlig bostandard. Boligene er ofte 
ikke spesielt tilrettelagte for funksjonshemmede, annet enn at de har heis. De fleste trygdeboligene i Oslo er små 
(ett- eller toroms). Dette er et botilbud som er på vei ut. 
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  Tabell 3 - 1 - B         
 Antall beboere i institusjon 
som bydelen betaler for 1)  pr  
31.12. - etter kjønn og alder  0-17 år 18-49 år 50-66 år 67-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM


Menn 5 3 15 10 19 23 17 20 112
Kvinner 1 3 11 16 20 36 67 130 284
Sum egne beboere 6 6 26 26 39 59 84 150 396
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
  -   i sykehjem 0 2 19 26 39 59 84 150 379
  -   i aldershjem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - i boform m/ heldøgns oms. og 
pleie 0 1 7 0 0 0 0 0 8


 - i barneboliger/avlastningsboliger 6 3 0 0 0 0 0 0 9
Kontrollsum 6 6 26 26 39 59 84 150 396
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
 - med vedtak om korttidsopphold   
2) 0 2 9 3 6 8 9 9 46
 - i skjermet plass for demente 0 0 1 11 16 16 19 16 79
Sum 0 2 10 14 22 24 28 25 125
1) Beboere i plasser som forvaltes av Sykehjemsetaten (SYE) innenbys og utenbys, i plasser som drives av bydelen selv
samt plasser utenbys som bydeler kjøper direkte.
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 19.12.2014
Gjelder institusjoner som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2  nr 6 bokstav c og d.
2) Alle typer korttidsopphold


Kontrollformel


12,1%
     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.


20,8%
     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.


Tabell 3 - 1 - D1
Beboere i utenbys sykehjem pr. 31.12.     1)     2) Komm. Langtids Korttids- Sum
Skriv inn sykehjemmets navn (én rad pr. sykehjem): nr. opphold opphold beboere
Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:  xxxx xxxx xxxx xxxx
Fagertun 2770 1 0 1
Søster Ninas 3520 1 0 1


0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0


 Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE: 2 0 2
Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv (institusjonens navn, én rad pr. inst.):  xxxx xxxx xxxx xxxx
Solstad 3530 1 0 1
Nye Nøstret 3530 1 0 1
Furukollen 2151 2 0 2
Skjæggerød 3408 1 0 1
Skui 3408 1 0 1
Høyenhall 3530 1 0 1


0 0 0 0
  Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv: 7 0 7
  Sum beboere i utenbys sykehjem     3) 9 0 9
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 19.12.2014
 1)  Kun plasser med sykehjemsstandard skal registreres i denne tabellen. Sett inn flere rader ved behov. Sjekk sumformel!
 2) Hvis for eksempel plasser i utlandet er kjøpt via en annen kommune i Norge, redegjør under kommentarer nedenfor.
 3) Beboere i disse plassene skal være inkludert i tabell 3-1-B
 Kommentarer:


Antall pasienter


Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem


Andel beboere i korttidsplasser i sykehjem som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem
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Tabell 3 - 1 - D2
Beboere i øvrige plasser som bydelen kjøper  -  pr. 31.12.    1) Komm.-/ Sum


bydelsnr. beboere
Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.):  2) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Grefsenlia 0587 1


0 0
0 0
0 0


 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0


  Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte 1
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 19.12.2014
 1) Gjelder institusjonsplasser som ikke har sykehjemsstandard. Både plasser utenbys og eventuelt plasser innenbys.
 2) Institusjoner hvor det kan kreves vederlag for opphold i institusjon etter vederlagsforskriften
 Kommentarer:


Tabell 3 - 2 - A
Antall personer som venter på fast plass i 
sykehjem pr. 31.12.      1)
 
Angi hvor lenge personene har Sum
ventet på < 1 md. 1-2 md. 2-3md. 3-4md. 4-6 md. 6-12 md. >12 md. personer
fast plass i sykehjem (1-30d) (31-60d) (61-90d) (91-120d) (121-180d) (181-365d) (> 366 d)
Antall personer som venter på xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
sykehjemsplass:   xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
 a) I eget hjem 2) 0 0 0 0 0 0 0 0
 b) I andre typer institusjoner 
(aldershjem, sykehus med mer) 0 0 0 0 0 0 0 0
 c) Korttidsplasser   3) 3 0 0 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 3
Sum ant. personer som venter på plass 3 0 0 0 0 0 0 3
Antall personer som bor i 
sykehjem, men som iht. til fritt 
sykehjemsvalg venter på plass i et 
annet bestemt sykehjem 10 7 9 5 6 8 0 45
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 19.12.2014


Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem (alle kategorier ventestatus).  4) 15


1) Sykehjem som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.
2) Også personer som etter eget ønske venter hjemme på plass ved et bestemt sykehjem medregnes her.


 
4) Beregnes som gjennomsnitt i de enkelte grupper, dvs. < 1 md.=15 dager, 1-2 md.= 45 dager osv., > 12 md.=365 dager


Antall 
dager


Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass     2) 10
- Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem 14
- Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegresenset opphold i sykehjem 8
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem 0
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie 0
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 19.12.2014
  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år.
  2) Gjelder institusjoner som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.


 Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - 
hittil i år - Institusjonstjenester        1)


Tidsintervall


3) KOSTRA-def.: "Innleggelse i institusjon med formål rehabilitering/avlastning. Tidsbegrenset opphold der vedtak og innskriving 
tilsier at oppholdet har begrenset varighet (inntil 3 måneder). Samme person kan ha mer enn ett korttidsopphold"
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 Antall Antall Betalt 


 Tabell 3-2-C liggedøgn meldt  I 1000  


 Utskrivningsklare pasienter i somatiske 
etter 
meldt utskr.-  kroner


 og psykiatriske avdelinger i sykehus
utskrivni
ngsklar klare i år


til 
sykehus


totalt 1) 2) i år 3)
  I somatiske sykehusavdelinger 132 910 68
  I psykiatriske sykehusavdelinger 67 50 xxxxxxx
  Sum alle kategorier 199 960 xxxxxxx  


kontrollformel
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2014 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 19.12.2014
 1)  Samlet antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter totalt i 2014, både med og uten betalingsplikt. Bruk tallene 
som HEL har tatt ut fra Gerica over antall liggedøgn fordelt på somatisk og psykiatrisk sykehus.
 2)  Samlet antall utskrivningsklare pasienter totalt i 2014, både med og uten betalingsplikt. Bruk tallene som 
HEL har tatt ut fra Gerica over antall meldt utskrivningsklar fordelt på somatisk og psykiatrisk sykehus.
 3)  Påse at regnskapsføringen er ájour pr. 31.12. 
Bydelens kommentar:


Tabell 3-2-D


Langtids-
opphold


Tids-
begrenset 
opphold


Antall søknader om sykehjemsplass, overf. fra forrige år 5 1
Antall søknader om sykehjemsplass i år 161 736
Antall innvilgede søknader om sykehjemsplass 151 737
Antall saker som er trukket 7 0
Ant. saker som ikke er beh. av andre årsaker (dødfall mm) 4 1
Antall avslåtte søknader om sykehjemsplass 4 0
Antall saker fortsatt under behandling, overf. neste år 4 0
Prosent innvilgede søknader 97% 100%
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2014 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 19.12.2014


Tabell 3-2-D-1
Tids- Langtids 


0 xxx
0 xxx
0 0


Antall saker som er trukket 0 xxx
0 xxx
0 xxx


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2014 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 19.12.2014
*) Antall søkere innvilget opphold etter sambogarantien som hhv tidsbegrenset eller langtidsopphold.


Tabell 3-2-E


Klager etter avslag på søknad om sykehjemsplass i år
Langtids-
opphold


Tids-
begrenset 
opphold


Antall klager etter avslag på sykehjemsplass 1) 0 1
 Antall vedtak omgjort av bydelen som følge av klage 2) 0 0
Antall klager som er anket videre til Fylkesmannen 3) 0 1
Antall vedtak omgjort av Fylkesmannen som følge av klage 4) 0 1
Sum antall vedtak omgjort som følge av klage 5) 0 1
Antall klager etter avslag på sykehjemsplass i år som fortsatt er under behandling i bydelen 0 0
Antall klager etter avslag på sykehjemsplass i år som er trukket eller avsluttet fordi de ikke lenger er aktuelle 0 0
Antall klager etter avslag på sykehjemsplass i år som fortsatt er under behandling hos Fylkesmannen 0 0
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2014 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 19.12.2014
1) Bydelene bes om å rapportere for antall klager på avslag på søknad om sykehjemsplass i år. 
2) Bydelene bes om å rapportere for antall vedtak om avslag på søknad om sykehjemsplass som er omgjort av bydelen selv som følge av klage. 
3) Bydelene bes her om å rapportere antall klager på avslag om sykehjemsplass som søkeren har anket videre til Fylkesmannen. 
4) Bydelene bes om å rapportere antallet klager på avslag om sykehjemsplass der Fylkesmannen har omgjort vedtaket. 
5) Sum antall omgjorte vedtak er summen av klager omgjort av bydelene eller Fylkesmannen


Søknader og avslag om plass etter sambogarantien
Antall søknader, overf. fra forrige år
Antall søknader i år
Antall innvilgede søknader *)


Søknader og avslag på sykehjemsplass i år


Antall avslåtte søknader om plass etter sambogarantien
Antall saker fortsatt under behandling, overf. neste år
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Tabell 3-2-E-1


Saksbehandlingstid - ferdigbehandlede klager etter avslag på søknad om sykehjemsplass i år
Langtids-
opphold


Tids-
begrenset 
opphold


Saksbehandlingstid fra mottatt klage til nytt vedtak er fattet i bydelen, gitt medhold 0 0
Saksbehandlingstid fra mottatt klage til saken er avgjort hos Fylkesmannen 0 45
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2014 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 19.12.2014
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Tabell 3-2-F
Alternativt tilbud til personer som har fått avslag på søknad om langtidsopphold i sykehjem Antall
Antall personer som har fått endelig avslag på søknad om langtidsopphold i sykehjem 1) 0
Herav antall som har fått vedak om tidsbegrenset opphold i sykehjem 3
Herav antall som har fått vedtak om kun praktisk bistand 2) 0
Herav antall som har fått vedtak om kun hjemmesykepleie 0
Herav antall som har fått vedtak om både praktisk bistand og hjemmesykepleie 3) 1


0
Herav antall som har fått vedtak om plass i dagsenter (ikke lovhjemlet vedtak) 0
Herav antall som har fått andre tilbud (spesifiser under) 0
Sum antall personer som har fått alternativt tilbud 4
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2014 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 19.12.2014
1) Antall avslag på søknad om sykehjemsplass minus antall avslag omgjørt som følge av klage
2) Praktisk bistand -  vedtak fattet etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6b
3) Hjemmesykepleie  (jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.)
Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor benevnelsen psykisk helsearbeid.


  Tabell  3 - 3 - B
Lang- Kort-
tids- tids-
opphold opphold


Antall beboere som har avsluttet opphold i sykehjem hittil i år 163 377
Antall avsluttede opphold (korttids) hittil i år 1) xxxxxx 635
Ant. liggedøgn tot. for alle beboere som har avsluttet sitt opphold hittil i år 2) 148441 1289
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2) 911 32
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2) xxxxxx 19
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 19.12.2014
1) Gjelder kun for korttidsopphold
2) Rapporten teller bakover til førstegangsinnleggelsesdatoen på opphold som er påbegynt også før perioden.  Dvs at rapporten viser
gjennomsnittlig lengde for sykehjemsopphold som er avsluttet hittil i år.
Merk: Det er bare opphold som er avsluttet i perioden 01.01.2014 - 31.12.2014 som kommer med i rapporten . Hvis sak/tjeneste revurderes, 
eller hvis brukeren har flyttet mellom ulike institusjoner (har flere tjester knyttet til samme sak), og tjenestene er sammenhengende,
regnes det som et  opphold.


  Tabell  3 - 3 - C Kjøp fra 
SYE


Kjøp fra 
andre 
innenbys/
utenbys


Drevet av 
bydelen 
selv


Antall Antall Antall
liggedøgn 
hittil i år


liggedøgn 
hittil i år


liggedøgn 
hittil i år SUM


a) Tidsbegrenset opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx
Korttidsopphold (eksklusive korttidsopphold for rehabilitering) 9474 0 0 9474
Korttidsopphold for rehabilitering 3094 0 0 3094
Opphold i plass for for lindrende behandling 222 0 0 222
b) Opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx
Langtidsopphold - ordinært 90937 0 0 90937
Langtidsopphold -  skjermet enhet for demens 31827 0 0 31827
Langtidsopphold -  forsterket  (psykiatri, rus) 2208 0 0 2208
Langtidsopphold forsterket - annet 1311 0 0 1311
Langtidsopphold -  spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp) 747 0 0 747
Opphold i MRSA avdeling 353 0 0 353
langtidsopphold -rus 339 0 0 339
c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie xxx xxx xxx xxx
Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie) 0 2920 0 2920
Langtidsopphold i aldershjem 0 0 0 0
Opphold i barne og avlastningsbolig 0 2756 2914 5670
Sum 140512 5676 2914 149102
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 19.12.2014
1) Opphold i sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg (og evt pleie) som er hjemlet i 
helse- og omsorgstjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. 
Opphold i barneboliger og avlastningsboliger skal med.


Herav antall som har fått vedtak om plass i dagopphold i institusjon (vedtak hjemlet i Lov om 


Antall liggedøgn totalt i syke- og aldershjem fordelt på type opphold 1)


(Kostrafunksjon 253 - institusjonstjenester)


 Gjennomsnittlig antall liggedøgn i sykehjem for beboere som 
har avsluttet sitt opphold hittil i år
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  Tabell 3 - 4 I hele Oppgi hvilke arter som 
  Egenbetaling for beboere i heldøgnsplasser i 1000 beløpene baseres på
  institusjoner  1) som bydelen disponerer. kroner (VIKTIG!)


  Regnskapsført trygdetrekk 52250 16021
  Regnskapsført egenbetaling utover trygdetrekk 18069 16001 16002
  Antall plasser som inntektene relaterer seg til 2) 385
Tallene benyttes i kriteriesystemet.
1)  Skal omfatte sykehjem, heldøgns  boform med pleie og omsorg og aldershjem.
     Skal inkludere egenbetaling for korttidsplasser
2) Oppgi gjennomsnittlig antall plasser til disposisjon i 2014 basert på registreringer 1., 2. og 3 tertial.


Internkontroll i sosial- og helsetjenesten
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestene med ikrafttredelse 1. juli 2003, jf. Forskrift om kvalitet i 
pleie- og omsorgstjenestene, pålegger kommunene å ha skriftlige og dokumenterte rutiner for å sikre kvalitet i tjenesten.


Har bydelen  etablert et skriftlig og dokumenterbart system for
 internkontroll i sosial- og helsetjenesten? Ja/Nei Ja


Når ble bydelens internkontrollsystem  for sosial- og helsetjenesten sist revidert (skriv slik: 04/13)? Mnd/år 2012
Kommentar: Under revisjon. Ny prosedyre for internkontroll ferdig juni-15


HMS i pleie- og omsorgssektoren:
Rullering av HMS-planen skal skje på bakgrunn av årlige kartlegginger og risikovurderinger
 av arbeidsmiljø i kommunale virksomheter i pleie- og omsorgsområdet. Angi måned og år 
for når slik rullering ble utført sist (skriv slik: 14/07): Mnd/år 12/2014
Jf. Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
 (i krafttredelse fra 1. januar 1997 - sist endret 2. januar 2005)
Er nødvendige tiltak i henhold til kartleggingen vedtatt iverksatt? Ja/Nei Ja


HJEMMETJENESTER OG BOLIGER


Mot-
takere av 
BARE 
hjemme-
syke-pleie


Mot-
takere av 
BARE 
praktisk 
bistand


Mot-
takere av 
BEGGE 
tjenester


SUM mot-
takere 


Herav 
antall mot-
takere 
med 
private 
tjeneste-
ytere


 Antall mottakere 0-49 år 121 112 22 255 21
 Antall mottakere 50-66 år 71 45 34 150 17
 Antall mottakere 67-79 år 81 56 51 188 22
 Antall mottakere  80-84 år 47 37 51 135 22
 Antall mottakere  85-89 år 52 71 90 213 39
 Antall mottakere ≥ 90 år 35 50 121 206 41
 SUM - alle aldersgrupper 407 371 369 1147 162
 Sum mottakere ≥ 80 år 134 158 262 554 102
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 19.12.2014
 1.  Inkl. mottakere som bor i trygde-/serviceboliger, tilrettelagt boliger og bofellesskap
   I henhold til loven er praktisk bistand definert som hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpe-
   virksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personelig assistent m.v.


  Tabell 3 - 5A - Antall personer som mottar hjemmetjenester pr. 
31.12.    1)
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Antall 
vedtaksti
mer hittil i 
år


Antall 
utførte  
vedtaksti
mer hittil 
i år


Herav 
antall  
utført av 
private 
leverandø
rer


Antall timer praktisk bistand 417684 228662 30559
- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1) 31727 25744 6287
- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2) 381288 202918 0
- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3) 33224 0 24272
Antall timer hjemmesykepleie 4) 122821 98907 4479


5454 3352 0
SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5)  fordelt på: 540505 327569 35038
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 19.12.2014
1) Praktisk bistand - vedtak fattet etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6b
2) Praktisk bistand - opplæring: daglige gjøremål. (Formålet 
med praktisk bistand - opplæring er å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet, dvs. opplæring i husarbeid og 
matstell, personlig hygiene, påkledning og i forbindelse med måltider) Omfatter også boveiledning.
3) Brukerstyrt personlig assistent. Vedtak fattet etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6a. Skal 
registreres uavhengig av hvem som har arbeidsgiveransvaret (kommunen, tjenestemottager eller andelslag for 
BPA (brukerstyrt personlig assistent) eks. Uloba).
4) Hjemmesykepleie (jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.
Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor benevnelsen psykisk helsearbeid.
5) Både praktisk bistand og hjemmesykepleie


  Tabell 3 - 6 SUM
  Antall innbyggere  1),  og andel mottakere av hjemmetjenester < 67 år 67-79 år  80-89 år ≥ 90 år  80 år +
  < 67 år, 67-79 år, 80 år-89 år, ≥ 90 år , pr. 31.12.
  Antall innbyggere i bydelen    1) 43907 3631 1537 433 1970
  Andel mottakere av hjemmetjenester   2) 0,92% 5,2% 22,6% 47,6% 28,1%
 1)  Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2014. For aldersgruppen 67-79 år og 80-89 år, og 90 år +,
      er det korrigert for sykehjemsbeboere (grunnlagsdata benyttes i kriteriesystemet). For aldersgruppen < 67 år 
      er slik korreksjon ikke foretatt. (Inngår ikke i kriteriesystemet. Antall beboere i andre bydelers sykehjem i denne aldersgruppen er lavt)
      Benytt tall fra tabellen som det referes til på egen arkfane; "Befolkning pr. 1.1.2014"
 2)  Tallet regnes ut automatisk, og viser forholdet mellom antall mottakere av hjemmetjenester < 67 år, 67-79 år og 80 - 89 år, og ≥ 90 år
      og antall innbyggere i bydelen i samme aldersgruppe. 


Antall 
dager


Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand 12
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 3
Iverksettingstid for vedtak om  praktisk bistand       2) 7
Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie 1
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 19.12.2014
  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år   (Fra søknad er mottatt til vedtak er fattet)
  2) Med fritt brukervalg for leverandør av hjemmetjenester vil også private leverandører ha ansvar for iverksettingstid for vedtak 
 om hjemmetjenester. Bydelene vil likevel ha et oppfølgingsansvar for iverksettelse av vedtakene, i tillegg til å ha ansvaret for  
 iverksettingstid der kommunen ved bydelen er leverandør.


Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten


Brukerundersøkelse  - total tilfredshet med hjemmesykepleie Andel fornøyde *) brukere i % 93%
Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 04/13 ): Mnd/år 05/14
Brukerundersøkelse  - total tilfredshet med praktisk bistand Andel fornøyde *) brukere i % 86%
Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 04/13 ): Mnd/år 05/14
*)Angi summen av prosentverdiene for score 3 og 4 som representerer brukernes svar på spørsmål om total tilfredshet med hhv 
hjemmesykepleie og praktisk bistand.
Kommentarer til brukertilfredshet i hjemmesykepleie og praktisk bistand:


Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten
Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året? Ja/Nei Nei
Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik? Ja/Nei
Kommentarer:


- herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av 
psykiatriske sykepleiere eller andre


 Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleie- og 
omsorgstjenesten - hittil i år  - Hjemmetjenester       1)


  Tabell 3 - 5B - Antall vedtakstimer og antall utførte timer i hjemmetjenesten
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  Tabell 3 - 8 - A Antall Antall
personer vedtaks- 


timer
Dagopphold  - gericatjenesten dagrehabilitering 1) 0 0
Dagsenter/dagtilbud (sumformel) 2) 319 178428
Herav gericatjeneste Dagsenter 256 101694
Herav gericatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede 5 5109
Herav gericatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmende 58 71625
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 19.12.2014
1) Opphold med pleie og rehabilitering  (vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester)
2) Dagsenter/ dagtilbud (vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester eller uhjemlet vedtak)
Lavterskeltilbud/ åpne kommunale tilbud der personer kan komme og gå uten avtale skal ikke registeres. 
Kommentarer:


  Tabell 3 - 8 - B
  Trygghetsalarmer pr. 31.12   Antall
  Personer med individuell alarm til innendørs bruk 700
  Personer med individuell bærbar alarm til inne- og utebruk med GPS 0
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2014 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 19.12.2014


BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE


  Tabell 3 - 9 - Beboere med 
vedtak om bolig til pleie- og 


omsorgsformål - etter kjønn og 
alder, pr. 31.12.    1)


Antall 
beboere 
0-17 år


Antall 
beboere 
18-49 år


Antall 
beboere 
50-66 år


Antall 
beboere 
67-74 år


Antall 
beboere 
75-79 år


Antall 
beboere 
80-84 år


Antall 
beboere 
85-89 år


Antall 
beboere 
90 år +


SUM 
antall 


beboere
Menn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 0 0 5 10 9 8 6 5 43
Fysisk funksjonshemmede 0 10 3 1 0 0 0 0 14
Utviklingshemmede 0 30 9 4 1 0 0 0 44
Personer med psykiske lidelser 0 26 4 0 0 0 0 0 30
 SUM menn 0 66 21 15 10 8 6 5 131
Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 0 0 2 3 4 5 10 23 47
Fysisk funksjonshemmede 0 5 1 0 1 0 0 0 7
Utviklingshemmede 0 20 5 1 1 1 0 0 28
Personer med psykiske lidelser 0 12 1 0 0 0 0 0 13
 SUM kvinner 0 37 9 4 6 6 10 23 95
 SUM menn + kvinner 0 103 30 19 16 14 16 28 226
- herav beboere med omsorg+ bolig 
2) xxx 0 7 13 13 13 16 28 90
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 19.12.2014
1) Med bolig til bolig- og omsorgsformål menes kommunalt eide eller disponerte boliger (boenheter) for eldre, funksjonshemmede, 
utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser


skal ikke registreres her, men i tabell 3-1-B
NB ! Boform i institusjon som er hjemlet (som det kan kreves vederlag for) etter helse- og omsorgstjenesteloven


2) Boliger innenfor omsorg+ konseptet, dvs. minimum 50 samlokaliserte boliger med heldøgns vakttjeneste, aktivitetssenter og 
middagsservering syv dager i uken. (Byrådssak 243/09 Omsorgs + organisering og innhold, bystyresak 290/2013 Omsorg+ etter 3 års drift,  
bystyresak 205/14 Forskrift om tildeling av bolig i omsorg+ i Oslo kommune, bystyresak 154/2014 Endring i forskrift om tildeling av bolig i 
Omsorg+ i Oslo kommune)


Antall personer som har hatt dagsenter/dagopphold/dagtilbud og totalt 
antall vedtakstimer hittil i år, fordelt på type tjeneste
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Tabell 3-9-B


Antall
Antall søknader om bolig omsorg +, overf. fra forrige år 1
Antall søknader om bolig omsrog+ i år 26
Antall innvilgede søknader om bolig omsorg+ 21
Antall saker som er trukket 1
Antall saker som av andre årsaker ikke er beh. (dødsfall mm) 1
Antall avslåtte søknader om bolig omsorg+ 3
Antall saker fortsatt under behandling, overf. neste år 2
Prosent innvilgede søknader 88%
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2014 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 19.12.2014


Tabell 3-9-C


Klager etter avslag på søknad om Omsorg+ i år Antall
Antall klager etter avslag på bolig i Omsorg+ 1) 1
Antall vedtak omgjort av bydelen som følge av klage 2) 0
Antall klager som er anket videre til Oslo klagenemd 3) 1
Antall vedtak omgjort av Oslo klagenemd som følge av klage 4) 0
Sum antall vedtak omgjort som følge av klage 5) 0
Antall klager etter avslag på bolig i Omsorg+ i år som fortsatt er under behandling i bydelen 0
Antall klager etter avslag på Omsorg+ i år som er trukket eller avsluttet fordi de ikke lenger er aktuelle 0
Antall klager etter avslag på bolig i Omsorg+ i år som fortsatt er under behandling hos Oslo klagenemd 0
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2014 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 19.12.2014
1) Bydelene bes om å rapportere for antall klager på avslag på søknad om bolig i Omsorg+ i år. 
2) Bydelene bes om å rapportere for antall vedtak om avslag på søknad om bolig i Omsorg+ som er omgjort av bydelen selv som følge av klage. 
3) Bydelene bes her om å rapportere antall klager på avslag om bolig i Omsorg+ som søkeren har anket videre til Oslo klagenemd. 
4) Bydelene bes om å rapportere antallet klager på avslag om bolig i Omsorg+ der Oslo klagenemd har omgjort vedtaket. 
5) Sum antall omgjorte vedtak er summen av klager omgjort av bydelene eller Oslo klagenemd


  Tabell 3 - 10 Herav 
  Personer med psykisk utviklingshemming    1) Antall antall
  registrert i bydelen (som bydelen totalt med
  har økonomisk ansvar for) - pr. 31.12 vedtak 2)
    0- 15 år 45 39
   16 - 49 109 109
   50 år og over 27 27
  Sum 181 175
Tall i kolonnen "herav antall med vedtak" benyttes i kriteriesystemet
 1)  Inklusive de som bydelen kjøper tilbud til i andre bydeler
 2)  Bare psykisk utviklingshemmede med vedtak om tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.


  Tabell 3 - 11  Antall
  Boforhold for psykisk utviklingshemmede - pr. 31.12 personer
  Bor i egen selvstendig bolig (med eller uten hjemmetjeneste)  16
  Bor i bofellesskap/samlokalisert bolig med fast tilknyttet personell 89
  Utviklingshemmede under 18 år som bor hos pårørende 55
  Utviklingshemmede 18 år eller eldre som bor hos pårørende 21
  Boform for heldøgns pleie og omsorg   1) 0
  Sum   2) 181
1)  Tilbud som er hjemlet i vedtak etter lov om kommunale helse- og Kontrollformel:
   omsorgstjenester, som det kan kreves vederlag for opphold i institusjon etter vederlagsforskriften
2)  Skal være lik summen i tabell 3-10


Antall 
personer


Antall utviklingshemmede i bydelen 21 år eller eldre 114
Herav antall som: xxxx
ikke har aktiviteter på dagtid 12
har aktiviteter på dagtid 1-2 dager/uke 3
har aktiviteter på dagtid 3-4 dager/uke 42
har aktiviteter på dagtid 5 dager/uke 57


  Sum     114
 1) Med aktiviteter på dagtid menes aktiviteter utenfor eget hjem, slik som arbeid, dagsenter, voksenopplæring m.v.


Søknader og avslag på søknad om bolig i Omsorg+ i år


 Tabell 3 -12  - Aktiviteter for psykisk utviklingshemmede som bydelen 
forvalter eller kjøper av andre  - antall plasser pr. 31.12      1)


3) VIKTIG!  Bydelene må ved utfylling av denne kolonnen 
kontrollere at: 
- dokumentasjon foreligger i den enkeltes saksmappe på at 
personen er psykisk utviklingshemmet, og at det fremgår hvem 
som har uttalt dette. 
- alderskategori er korrekt 
- personen ikke samtidig er registrert som psyk. utvikl.hemmet i 
annen kommune 
- det foreligger enkeltvedtak med saksnr. i hht. nevnte lover  
- personer som danner grunnlag for vertskommunetilskudd ikke 
er tatt med. 


Omfatter velferdstiltak spesielt rettet mot 
 eldre og   funksjonshemmede,  først og fremst 
aktiviseringstilbud. 
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kontrollsum


VELFERDSTILTAK FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE


  Tabell 3 -14 - A Antall Antall   Antall
  Personell ved eldresentrene personer årsverk hjemler
  (kommunale og private med tilskudd) pr. pr. 


 31.12  31.12
  Fast ansatte 1) 9 8 0
  Frivillige 130 x xxxx
1)  Sivilarbeidere regnes under fast ansatte.  Med hensyn til frivillige, anslås 
     hvor mange årsverk den frivillige innsatsen utgjør


  Tabell 3 - 14 - B Antall Inngåtte 
 Brukere av eldresentrene reg. drifts-


brukere avtaler
  1) Ja/Nei 2)


Senterets navn (Private merkes med *): xxxxx xxxxx
1) Ullevål Hageby seniorsenter* 606 Ja
2) Kuben 62+ aktivitetssenter* 1582 Ja
3) Tåsen seniorsenter* 1470 Ja
4) 0 0
5) 0 0
6) 0 0
SUM brukere 3658
 1)  Personer som bruker flere av senterets tilbud, skal bare registreres en gang.
 2)  Skriv Ja eller Nei utenfor det enkelte senter


Tabell 3 - 14 - C - Organisering 
av seniorveiledertjeneste    1)


Er til-
knyttet 
eldre-


senteret


Er til-
knyttet 


hjemme-
tjenesten


Er ikke 
etablert


Årsverk 
2)


Seniorveiledertjeneste i bydelen 1,00
1) Skal omfatte oppsøkende virksomhet til alle hjemmeboende eldre > 80 år som ikke er i kontakt med kommunens tjenester.
Tilknyttet søknadskontoret i BNA
 Sett inn et 1-tall i aktuell rute
2) Angi med en desimal


FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP


Gj.snitt Gj.snitt Akkumulert
antall antall antall


Tabell 4 -2  med utbet. med utbet. klienter 
Aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån) 1) pr måned pr måned med utbet.


i 3. tert. hittil i år hittil i år
2) 3) 4)


  Antall klienter med økonomisk sosialhjelp 331 297 864
  som fordeler seg slik: xxxxx xxxxx xxxxx
  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 11 11 17
  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 31 24 111
  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 43 41 43
  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 246 221 693
  Kontrollsum  (alle herav) 331 297 864


Kontrollformel:
1) Aktive klienter = det antallet som i løpet av en måned har fått anvist økonomisk sosialhjelp i OSKAR - tilsvarende månedsrapporteringen til EST.
2) Alle tall skal regnes pr. mnd. Månedstallene summeres og deles på 4.
3) Sumtallet for hittil i år deles med: 12
4) Akkumulert antall klienter = antallet individer med anvist økonomisk sosialhjelp en eller flere ganger hittil i år.
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Gj.snitt 
pr måned 
i 3. tert.   


2)


Gj.snitt 
hittil i år  


3)
  Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md. 10 798 10 323
1) Brutto utbetaling pr klient = anvist økonomisk sosialhjelp i OSKAR - tilsvarende månedsrapporteringen til EST.
2) Alle tall skal regnes pr. mnd. Månedstallene summeres og deles på 4.
3) Summen for hittil i år deles med: 12


Brutto 
utgifter 


pr. 
mottaker i 
snitt   2)


Gjennom-
snitt 


stønads-
lengde  3)


  2) Kr pr. klient m/øk. støtte. / 3) Stønadslengde i måneder (en desimal) 0 4,5
1) Tall fra Agresso skal legges til grunn
2) Ref. KOSTRA-definisjonen: Teller = Brutto driftsutgifter, Kontoklasse 1. ((010..480) + 590 - (690, 710, 729, 790), for funksjon 281. 
Nevner = Totalt antall sosialhjelpsmottakere i bydelen i rapporteringsåret. 
3)  Ref. KOSTRA-definisjonen: Teller = Samlet stønadslengde for alle sosialhjelpsmottakere i bydelen i rapporteringsåret. 
Nevner = Totalt antall sosialhjelpsmottakere i bydelen i rapporteringsåret. 


Akkum-  
  Tabell 4 - 4    ulert
    Klienter uten vedtak om økonomisk sosialhjelp pr. 31.12


  Antall  klienter som kun har mottatt råd og veiledning  1): 715
  Antall  klienter med vedtak som ikke har mottatt økonomisk sos.hjelp  2): 163
1) Her skal alle klienter som har vært på mottakstime/kartleggingstime på sosialkontoret eller som gjennom
    telefonsamtale har mottatt tilsvarende for  veiledning. Kun klienter uten vedtak registreres her.
2) Dette er klienter som ikke har fått utbetalt sosialhjelp i perioden, men hvor det er registrert minst en av følgende aktiviteter: 
    arbeidsplan, journalnotat, søknad, tiltak, vedtak.


Kommentar: 
Bydelen har hatt en økning i antall sosialhjelpsmottakere i 2014.


Tabell 4 - 3A - Brutto utbetaling 1) pr. klient pr. måned (bidrag og lån)


  Tabell 4 - 3B - Brutto driftsutgifter 1) til 
økonomisk sosialhjelp. Gjennomsnittlig 


stønadslengde for økonomisk sosialhjelp.
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Møteprotokoll 1/2015 


 
 
Møte: 
Møtested: 
Møtesekretær :  
  
Møteleder: 
Møtereferent :   
Møtetid:      
Til stede:       
 
Frafall:           


Nydalsveien 21  
Eldrerådet (ER) 
Kirsten Belck-Olsen, tlf. 23 47 39 48 
kirsten.belck-olsen@bna.oslo.kommune.no 
Kjell Dølven 
Kirsten Belck-Olsen 
09.02.2015   kl.13 - 15     
Kjell Dølven, Jorunn Blaker Elvegård, Thora  
Asbjørnsen, Kaare H. Pettersen, Kirsten Belck-Olsen  
Sigmund Hov Moen, Bjørn Iddeng, Trond Herland, 
Helga Hars 


               
______________________________________________________________________________________________ 
Åpent kvarter – ingen saker 
  
Innkallingen ble godkjent.  
 
Dagsorden ble godkjent  
 
Møteprotokoll fra 01.12.14 godkjent. 
 
Informasjon fra alle medlemmene om siste nytt fra deres område.  
Jorunn spør om oppfølging av bekymringen ER har gitt uttrykk for når det gjelder budsjettet.  
 
Sak 01/15 Årsmelding fra Eldrerådet 
Årsmelding godkjent med noen mindre endringer. Kirsten sender ut til alle i ER og 
bydelsdirektøren. 
 
Sak 02/15 Rapport fra nestor kurs v/Kjell 
Kjell foreslår at neste møte 13.april brukes som en workshop og utvides fra 11-15. da skal han 
legge fram rapport fra kurset og så bruke ideer fra kurset til videre inspirasjon for Eldrerådets 
arbeid. På dette møtet skal det legges en årsplan også.  
OBS! Møte/workshop holdes på Kuben 62+. Kjell bestiller møterom der. 
Kirsten spør om det er greit at det er en sosialfag student med på dette møte, og får aksept for 
det. 
 
Sak 03/15 Fellesbrev til byrådsleder 
Godkjent av eldrerådet og Kjell gir underskriver dette. Brevet blir vedlegg til protokollen. 
 
Sak 04/15 Henvendelse til BU om tilsynsrapporter 
Kjell skriver et utkast til sak til BU der man etterspør oppfølging av tilsynsrapporter fra 
sykehjemmene. Kjell ber medlemmene bidra til dette. 
 


 


  
 Oslo kommune  
 Bydel Nordre Aker 


 Eldrerådet 







Sak 05/15 Budsjett for ER 2015 og Årsplan for 2015. 
Budsjettet er på 10.000 kr for aktiviteter som seminarer, transport, kurs, workshop etc. Det er 
brukt ca 5700 til nå.  
Årsplan 2015 utsettes til neste møte. 
 
Sak 06/16 Planlegge for høsten valg, rekruttering til ER 
Kirsten orienterer om prosessen slik den var i 2011. Administrasjonen sendte da ut 
oppfordring til seniorsentrene, pensjonistforeninger, frivillighetssentraler etc om å foreslå 
kandidater. Kjell ber medlemmene i ER tenke på kandidater. Thora gir uttrykk for at hun ikke 
stiller til valg for neste periode. Kjell får kopi av de to protokollene fra juni og september 
2011. 
 
Evt. 


• Det er fortsatt ikke lagt ut på nette nyere tilsynsrapporter fra sykehjemmene i bydelen.  
• Alle medlemmer ser ut til å ha fått invitasjon fra SER om temadag 24.februar i Oslo 


kongresssenter. Hver og en melder seg på. Max 3 personer fra hver bydels ER. Helga 
og Jorunn kan ikke. 


• Helga har ordnet blomster til Nina Walles begravelse. Hvert medlem betaler sin del til 
Helga. 


 
Neste møte:  
13.april 2015 kl 11-15 på Kuben 62+ Aktivitetssenter i Kjelsåsveien 114/116 OBS! 
 
 
 








SNR ORGNASISASJON TILTAK Søkd. Sum Tild. 2013 Tild. 2014 Innst. Adm Innst. KO Vedtak BU


3 Kjelsås skole strykeorkester Instrumentkjøp og seminar 8000 5000 8000 5000 5000 0


5 Nordre Aker Janitsjar Jubileumsarrangement 2015 30000 0 0 10000 10000 0


6 Nordberg Blandakor Etableringsstøtte for nytt voksenkor 15000 0 0 5000 5000 0


7 Kjelsås skoles sangkor Sommerkonsert 2015 15000 10000 10000 10000 10000 0


9 Frysjastock Musikkfestival for og med ungdom 25000 15000 15000 15000 15000 0


10 Sara Dalen Kelley Akustisk aften for ungdom på Tr. Hallen 10000 0 10000 5000 5000 0


16 Grefsen skolekorps Tiltak for å beholde store musikanter 50000 0 0 0 0 0


17 Grefsen skolekorps Innredning av korpsloftet 41000 0 0 0 0 0


18 Grefsen skolekorps Seminar i forb. med Østlandsmesterskap 55000 0 0 0 0 0


19 Grefsen skolekorps Innkjøp utstyr loppemarked, 17. mai etc. 31000 0 0 20000 10000 0


20 Grefsen Pikekor Vår- og høstkonsert med seminar 10000 10000 10000 5000 5000 0


22 Nydalenrevyen Skoelerevy 70000 0 0 25000 25000 0


26 Tåsen Skolekorps Ny fane til 100-årsjubileum 60000 10000 70000 0 0 0


27 Marienlyst/Ullevål Småstryk Vårseminar 2015 18000 10000 0 10000 10000 0


33 Gøy på loftet Barnekulturhelger ved Abelloftet 2015 65000 0 25000 40000 40000 0


40 Disen Strings Seminarer og konserter 26388 0 0 15000 15000 0


41 Disen Strykeorkester Reparasjon og innkjøp av instrumenter 33000 0 6000 10000 10000 0


42 Maridalsspillet Oppgradering av fasiliteter/avslutning 50000 0 33500 0 0 0


44 Kjelsås skoles musikkorps Etablering av trommerekke 30000 0 0 15000 15000 0


47 TILT Kortfilmfestival Kortfilm festival for ungdom på Tr. Hallen 20000 15000 15000 10000 10000 0


49 Kammerkoret Utsikten Konsert i forb. m/ 75-års jubileum 20000 0 0 10000 10000 0


55 Marienlyst/Ullevål skoleork. Aktiviteter i forb. med 60-års jubileum 37000 0 15000 20000 15000 0


56 FabelAkt Mitt Oslo 12500 0 0 0 0 0


62 Damekoret Drops Julekonsert i Bakkehaugen Kirke 16500 0 3500 5000 5000 0


63 Kultursløyfa Kulturaktiviteter på Abelloftet 21400 0 0 10000 10000 0


65 Kultursløyfa Møtelokale frivillig kulturliv på Abelloftet 42800 0 0 0 0 0


FRIVILLIGHETSMIDLER 2015
Kr. 1.000.000,- TIL FORDELING


1. FRIVILLIG KULTURLIV







66 Damekoret Drops Huskonsert Bakkehaugen 12250 0 4000 5000 5000 0


68 Grefsen Skoles Strykeorkest. Ferdigstillelse av lokaler for orkesteret 14640 0 0 0 0 0


69 Grefsen Skoles Strykeorkest. Høstseminar med Disen Strings 18620 0 10000 10000 10000 0


70 Grefsen Skoles Strykeorkest. Vårseminar med juniorstyrkerne 20000 0 0 5000 5000 0


71 N.A. Musikk- og kulturutvalg Julekonserter + Kultursøndag Trikkehallen 37000 15000 20000 20000 20000 0


TOTALT  915098 90000 255000 285000 270000 0


SNR ORGNASISASJON TILTAK Søkd. Sum Tild. 2013 Tild. 2014 Innst. Adm Innst. KO Vedtak BU


4 Øvre Grefsen Vel Snømåking trapp Lachmanns/myrerskogv. 12000 0 10000 5000 5000 0


12 Øvre Grefsen Vel Utvikling av Myrerjordet 575000 0 0 0 0 0


21 Blindern Vel Lekeapparater Arvid Storsveens plass 50000 0 30000 40000 40000 0


23 Solemskogen Velforening Tiltak på Grendehus og idrettsbane 59000 0 15000 11000 11000 0


28 Øvre Grefsen Vel Opprustning av Sverre Enevolds plass 100000 0 0 60000 60000 0


51 Tåsen Idrettslag Opprusting lekeplass i Tåsenveien 32 50000 0 40000 20000 20000 0


61 Blindern Vel Mulighetsstudie for samfunnshus 30000 0 0 15000 0 0


64 Kultursløyfa Aktiviteter i Abels Hage 30500 30000 60000 20000 20000 0


TOTALT  906500 30000 155000 171000 156000 0


SNR ORGNASISASJON TILTAK Søkd. Sum Tild. 2013 Tild. 2014 Innst. Adm Innst. KO Vedtak BU


1 SingAlong Drift av kor for psykisk utvikl. hemmede 18000 15000 15000 12000 12000 0


2 Grefsen Menighet Lørdagskafe for psykisk utvikl. hemmede 17500 15000 10000 10000 10000 0


13 Korsvoll (Unified) Allidrett og Fotball for utvikl. hemmede 60000 0 35000 40000 40000 0


14 Koll "Team Milslukern" Langrenn for utvkl. hemmede 25000 0 10000 15000 15000 0


24 Lillohjemmets Venner Tiltak for beboere på Lillohjemmet 36000 15000 15000 15000 0


25 Tåsen Seniorsenter Utbedring av parkeringsmuligsmuligheter 30000 0 15000 0 0 0


29 Nordre Aker Rødekors Tur til Morodalsfestivalen for utkl.hem. 30000 0 0 15000 15000 0


34 Mental Helse Nordre Aker Bra liv med psykologiske utfordringer 20000 5000 7000 10000 10000 0


38 Civitan Club Grefsen/Kjelsås Sosiale tiltak for psykisk utvikl.hemmede 20000 15000 15000 10000 10000 0


3. HELSE OG VELFERD


2. NÆRMILJØTILTAK







39 Nordre Aker Rødekors Sosiale tiltak beboer sykehjem/omsogsb. 20000 25000 30000 15000 15000 0


45 Grefsenhjemmets Venner Sosiale tiltak beboere Grefsenhjemmet 15000 15000 15000 10000 10000 0


52 Oslo Nord-Vest revmatikerf. Trening i vann for yngre revmatikere 15000 0 5000 8000 8000 0


54 Grefsen Kjelsås Husflidslag Pinner og Prat 25000 0 0 0 0 0


TOTALT  331500 90000 172000 160000 160000 0


SNR ORGNASISASJON TILTAK Søkd. Sum Tild. 2013 Tild. 2014 Innst. Adm Innst. KO Vedtak BU


8 Korsvoll IL Utvikling av Korsvollmiljøet 950000 45000 60000 60000 60000 0


30 Kjelsås IL Idrettsskole/Alpinfestival/svømming IPU 190000 20000 20000 50000 50000 0


31 Kjelsås IL Langrenn Produksjon av kunstsnø på Langsetløkka 37050 5000 60000 0 20000 0


32 Kjelsås IL Fotball Lørdagstreffen og Ballfangernett 45000 0 10000 45000 45000 0


35 Ullevål Idrettslag Bandy som breddeidrett i bydelen 100000 15000 10000 20000 20000 0


36 Oslo Idrettslag Svømming Åpen dag - svømming 19722 0 0 0 10000 0


37 Ullevål Idrettslag Investeringer i klubbhus og Bergbanen 40000 10000 20000 20000 20000 0


46 Nordberg kirke Ungdomstur til Tannlegehytta 3000 10000 0 3000 3000 0


48 Nydalen Skiklub Stifinner'n Nærkart Nydalen 2000 5000 3000 2000 2000 0


50 Lyn Ski "Skituppen". Skilek for 3-4 åringer 70000 0 0 22000 22000 0


53 Nordre Aker O2-samarbeid Fellestrening for ungdom flere klubber 60000 20000 10000 20000 20000 0


57 IK Akerselva Innebandy turnering for barn 20000 0 0 8000 8000 0


58 Lyn Fotball Oppgradering Rektorhaugen fotballøkke 50000 0 0 30000 30000 0


60 Lyn Fotball Oppgradering Månejordet fotballøkke 50000 0 0 30000 30000 0


72 Oslo treklatreklubb Overnatting i nærskogen 40000 0 0 20000 20000 0


TOTALT  1676772 130000 193000 330000 360000 0


SNR ORGNASISASJON TILTAK Søkd. Sum Tild. 2013 Tild. 2014 Innst. Adm Innst. KO Vedtak BU


11 Nordberg Kirke Konfirmantfestival 10000 0 0 7000 7000 0


43 Naturvernforb. Oslo/Akers. Ferdigstilling Naturkart Grefsenkollen 47850 75000 40000 47000 47000 0


67 Ullevål Hageby seniorsenter Workshop for frivillige i København 60000 0 0 0 0 0


4. IDRETT OG FRILUFTSLIV


5. ANNET







TOTALT  117850 75000 40000 54000 54000 0


INNSTILLING  ADMINISTRASJON


285000
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330000


54000
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0
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TYPE TILTAK INNSTILLING KO


SUM TOTAL


1. Frivillig kulturliv
2. Nærmiljøtiltak
3. Helse og velferd
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Error

javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
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1 INNLEDNING 
Årsberetningen inneholder måltall og tjenesteproduksjon gitt ut fra bystyrets føringer.  


 
Bydelens hovedoppgaver og ansvarsområder er knyttet til følgende lover: 
 


 Lov om sosiale tjenester av 13.12.1991 
 Lov om barnevernstjenester 17.7.1992 
 Lov om helsetjenestene i kommunene av 19.12.1982 
 Lov om smittsomme sykdommer av 5.8.1994 
 Lov om barnehager av 5.5.1995 
 Lov om edruskapsvern av 12.6.1987 
 Lov om barn og foreldre av 5.8.1994 
 Lov om offentlighet i forvaltningen av 14.2.1986 
 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 6.1.1995 
 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 26.6.1998 
 Lov om arkiv 4.12.1992 
 Lov om tobakkskader av 9.3.1973 
 Andre lover som pålegger kommunen oppgaver, som er videredelegert til bydelen 
 Kommunale ordninger vedtatt av bystyret, og hvor bydelen er delegert myndighet 


 


2 SITUASJONSBESKRIVELSE 
Bydelens visjon ”Bydel Nordre Aker skal være en trygg, spennende og miljøvennlig bydel – et 
godt sted å leve” lever godt i organisasjonen, og vi kan se tilbake på et år med gode resultater 
både tjenestemessig og økonomisk. Det er gjennomført brukerundersøkelse både i barnehagene og 
hjemmetjenesten i 2014. Begge undersøkelsene viser at bydelen leverer tjenester med høyest 
brukertilfredshet i Oslo. Dette sier mye om kvaliteten på bydelens tjenester og ikke minst måten 
bydelens ansatte møter våre brukere på. Resultatet for 2014 med et mindreforbruk på ca. 30 mill. 
kr. gir et godt utgangspunkt for 2015.  
 
Bydel Nordre Aker har fremdeles en vekst i befolkningen og utbyggingsprosjektene resulterer i 
økt innflytning. Befolkningen endrer seg også noe. I 2014 var det en reduksjon i antall barn 0-5 år, 
og nedgang i antall eldre over 80 år fortsetter.  
 
Bydelen har totalt sett en god barnehagedekning. I tillegg til å gi tilbud om plass til alle med 
lovfestet rett, kunne bydelen tilby plasser til barn født etter 1.9.2013. 3749 barn har barnehage-
plass i bydelen. 
 
Bydelen har høye barnekull, så pågangen på alle tjenestene på helsestasjonen er fortsatt stor. Det 
var registrert 661 fødsler i 2014. Siden de fødende skrives tidligere ut fra sykehuset etter fødselen, 
er det stadig flere som trenger hjelp og støtte de første dagene etter hjemkomsten. Alle fikk tilbud 
om hjemmebesøk etter fødsel i 2014 og 87 % hadde hjemmebesøk. 2 års undersøkelsen ble innført 
som en fast del av programmet til helsestasjonen i 2014. 
 
Barnevernet hadde en liten økning i antall meldinger i 2014. Et stort antall av bekymringene er 
knyttet til psykiatri, familievold og rus. Dette er bekymringsfullt.  
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Det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet ble styrket i løpet av 2014 ved at det ble etablert 
fritidsklubb på Abelloftet. I tillegg begynte bydelen å disponere et ”ungdomsrom” på Engebråten 
skole. 
 
Samhandlingsreformen har ført til økt press på våre tjenester da pasienter skrives tidligere ut fra 
sykehus. Dette har gitt mer sammensatte brukerbehov som stiller høye krav til kompetanse. Dette 
utfordrer tjenestene våre med tanke på å etablere tilpassede tilbud. Ernæring er viktig for eldre sin 
helse, og bydelen har gjennom ulik satsing etablerte gode rutiner for å sikre at hjemmeboende får 
nok og riktig næring.  
 
Det er fortsatt en vei å gå for å få på plass et tilfredsstillende samarbeid med Oslo 
Universitetssykehus (OUS).  
 
Det er registret en økning i behov for psykisk helsehjelp.  Terskelen for å få behandling i 
spesialisthelsetjenesten er høyere og det er ventelister hos psykologer med driftsavtale. Dette øker 
presset på bydelens tjenester.  
 
864 personer mottok økonomisk sosialhjelp i løpet av 2014. Dette er en økning fra 2013. Det har 
også vært en økning i behov for akutt overnatting. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp økte 
drastisk siste halvår i 2014. Årsaksomfanget er komplisert, men ulike tiltak for aktivisering og 
sysselsetting vil bli iverksatt for å redusere kostnadene i 2015. For å ivareta sikkerheten til de 
ansatt på en best mulig måte er publikumsmottaket bygget om. 
 
Samarbeidet internt med de ansattes organisasjoner og samarbeidspartnere eksternt fungerer 
veldig bra, noe som skaper et godt klima, også der partene kan være uenige. 
 
Bydelsutvalget har en god arbeidsform. Samarbeidet med politikere er veldig bra og gode 
tilbakemeldinger til ansatte skaper tillit og inspirasjon. 
 
Bydel Nordre Aker kan se tilbake på nok et positivt år med mange gode resultater. Bydelen har 
mange dyktige ansatte med lang erfaring og god kompetanse, som skaper trygget og ro i 
organisasjonen og kvalitet i tjenesteproduksjon. 
 
Det er fremdeles en stram økonomi som må følges nøye. Med et positivt resultat fra 2014, vil 
bydelsdirektøren legge opp til å videreføre tjenestetilbudene slik det ble vedtatt av bydelsutvalget i 
budsjettet for 2015. 
 
 
Bydel Nordre Aker 
 
 
Øyvind Henriksen 
bydelsdirektør 
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2.1 ORGANISASJON/ BEMANNING 
 
  1.1.2014 1.1.2015 Endring 
Ansatte 1 653 1 632 -21 


Årsverk 1 095 1 075 -20 


 
 
Organisasjonskart følger som vedlegg 3 
 
 
 


2.2 BEFOLKNINGSGRUNNLAG 
 
 


Befolknings-
utvikling 1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 


Andel av 
bef. i Oslo 


pr. 
1.1.2013 


Andel av 
bef. i Oslo 


pr. 
1.1.2014 


0 år 741 744 651 667 6,64 7,00 


1-2 år 1465 1 508 1 470 1 336 8,19 7,42 


3-5 år 2059 2 072 2 142 2 155 9,02 8,85 


6-12 år 2406 2 689 4 275 4 401 9,71 9,76 


13-17 år 4302 4 202 2 717 2 752 9,61 9,66 


Sum 0-17 år 10973 11 215 11 255 11 311 9,09 9,02 


18-24 år 4847 5 029 4 932 4 993 8,48 8,56 


25-66 år 27207 27 635 27 591 27 603 7,30 7,18 


67-79 år 3142 3 319 3 431 3 631 8,27 8,22 


80-89 år 1657 1 615 1 584 1 534 9,02 8,98 


90 år + 460 484 445 433 9,23 8,89 


Sum 67 år + 5259 5 418 5 460 5 598 8,55 8,46 


Sum bydel 48286 49 297 49 238 49 505 7,89 7,80 


Herav 
innvandrere  4129 4 327 4 235 4 270 3,20 3,13 


*) Innvandrere er definert som personer med bakgrunn fra land utenom vestlige land iht. SSB’s definisjon. 
 
 
 
Bydelens vurderinger: 
Som i 2013 er det en nedgang i den eldste befolkningen over 80 år. Dette tilsier redusert behov for 
sykehjemsplasser og hjemmetjenester og er det området som medfører størst krav til 
omstillingstiltak i bydelens tjenesteproduksjon. 
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2.3 OMFANG AV POLITISKE ORGANERS VIRKSOMHET 
 
  2013 2014 
  Møter Saker Møter Saker 
POLITISK UTVALG     


 
  


Bydelsutvalg 7 137 8 173 


Arbeidsutvalg 7 147 7 173 


Lokal klagenemd     
 


  


Oppvekst/kulturkomite 4 31 4 38 


Miljø/byutviklingskomite 7 62 7 67 


Andre utvalg/komiteer 4 42 4 60 


      
 


  


BRUKERUTVALG     
 


  


Eldreråd 6 20 6 23 


Råd for funksjons-
hemmede 4 2 6 17 


Tilsynsutvalg alders- og 
sykehjem 25 25 27 27 


Andre utvalg/komiteer 5 92  6 70 


 
Bydelens vurderinger: 
Bydelens råd og utvalg er gode samarbeidspartnere for bydelsadministrasjonen, og viser et stort 
engasjement som innbyggernes ombudskvinner og menn. 
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3 MÅL OG RESULTATER 2014 


3.1 BYDELENS OVERORDNEDE MÅL OG OPPNÅDDE RESULTATER 
 


3.1.1 Bydelens totale ressursinnsats - driftsregnskapet 
 
Tabell 0.1 Brutto driftsutgifter i 1000 kr. 


Brutto driftsutgifter 
Regnskap 


2013 


Oppr. 
Budsjett 


2014 


Regulert 
budsjett 


2014 
Regnskap 


2014 


Avvik 
reg.bud/regn-


skap 2014 
Funksjonsområde 1 84 781 139 793 88 145 97 236 -9 091 


Funksjonsområde 2A 649 133 650 854 677 455 688 690 -11 235 


Funksjonsområde 2B 83 492 77 733 91 471 86 663 4 808 


Funksjonsområde 3 820 256 766 609 811 366 814 922 -3 556 


Sum brutto utgifter, 
drift 1 637 662 1 634 989 1 668 437 1 687 511 -19 074 


    
 


  
 


  


Funk.omr. 4, sosialhjelp   
 


  
 


  
og 
kvalifiseringsprogram 
(brutto utg.) 42 297 41 766 42 393 47 486 -5 093 


Sum brutto utgift + 
sosialhjelp 1 679 959 1 676 755 1 710 830 1 734 997 -24 167 


 
 
Tabell 0.1 B Netto driftsutgifter i 1000 kr. 


Netto driftsutgifter 
Regnskap 


2013 


Oppr. 
Budsjett 


2014 


Regulert 
budsjett 


2014 
Regnskap 


2014 


Avvik 
reg.bud/regn-


skap 2014 
Funksjonsområde 1 65 664 122 775 79 582 74 099 5 483 


Funksjonsområde 2A 581 227 600 540 628 698 615 402 13 296 


Funksjonsområde 2B 68 188 67 494 81 116 78 275 2 841 


Funksjonsområde 3 638 746 609 327 653 067 635 408 17 659 


Sum netto utgifter, 
drift 1 353 825 1 400 136 1 442 463 1 403 184 39 279 


    
 


  
 


  


Funk.omr. 4, sosialhjelp   
 


  
 


  
og 
kvalifiseringsprogram 
(netto utg.) 40 000 39 266 39 893 44 470 -4 577 


Sum netto utgift + 
sosialhjelp 1 393 825 1 439 402 1 482 356 1 447 654 34 702 


 
 
Bydelens vurderinger: 
Bydelens regnskapsresultat viser et mindreforbruk på 34,7 millioner kroner. Korrigert for 
øremerkede midler på 4,5 millioner kroner som skal overføres til 2014 er reelt mindreforbruk på 
30,2 millioner kroner. Bydelen har et mindreforbruk på drift på 39,3 millioner og et merforbruk på 
økonomisk sosialhjelp på 4,6 millioner kroner. 
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Vesentlig avvik mellom regulert budsjett og regnskap: 
 
Funksjonsområde 1 har et mindreforbruk på 5,5 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes 
hovedsakelig administrasjon, fysio-/ ergoterapitjeneste og funksjon 265 Kommunalt disponerte 
boliger. Budsjettet på funksjon 265 skulle vært fordelt ut på andre funksjonsområder.  
 
Funksjonsområde 2A har et mindreforbruk på 13,3 millioner kroner. Bydelens kommunale 
barnehager har et mindreforbruk på 5,5 millioner kroner. Dette skyldes blant annet lavere 
pensjonskostnader på 3 millioner kroner etter justering mot andre funksjonsområder, samt at 
bydelen mottok forsikringsoppgjør på 1,2 millioner kroner for Bråtenalléen barnehage, som brant 
i 2011. Barnehagekontoret, som inkluderer støtteressurser i barnehager og byomfattende 
barnehager, fikk et mindreforbruk på 6 millioner kroner. Tverrfaglig ressursteam gikk med et 
positivt resultat på 2,5 millioner kroner. Dette skyldes mindre aktivitet enn forutsatt. Ellers har 
man hatt noen ledige stillinger og mer refusjoner enn antatt.  
 
Funksjonsområde 2B har et mindreforbruk på 2,8 millioner kroner. Resultatenhet helsestasjon og 
skolehelsetjeneste fikk et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner, hvorav 0,6 millioner er knyttet til 
ubrukte øremerkede midler. Resultatenhet barnevern fikk et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner 
mens resultatenhet kultur og forebyggende arbeid fikk et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner. 
Det resterende mindreforbruket på 0,8 millioner kroner skyldes hovedsakelig funksjonsområdets 
andel av risikoavsetning og mindreforbruk knyttet til andel av felleskostnader. 
 
Funksjonsområde 3 har et mindreforbruk på 17,7 millioner kroner. Kjøp av sykehjemsplasser har 
et mindreforbruk på 3,1 millioner kroner. Gjennomsnittlig forbruk av sykehjemsplasser har i 2014 
vært 386 som er 8 plasser lavere enn budsjettert men det har blitt kjøpt noen flere plasser av 
dyreste kategori. Hjemmetjenesten har samlet et mindreforbruk på 1,2 millioner kroner, mens drift 
av bydelens egne tilrettelagt boliger og dagtilbud går med et mindreforbruk på 2,7 millioner 
kroner. Resultatenheten Kjøp av bo- og dagtilbud har et merforbruk på 4,2 millioner kroner, men 
må ses i sammenheng med resultatenheten Søknadskontoret som har hatt et mindreforbruk på 3,3 
millioner kroner. Det resterende mindreforbruket på funksjonsområde 3 er blant annet ubenyttede 
øremerkede midler, samt områdets andel av bydelens ubenyttede risikoavsetning og merinntekter 
knyttet refusjon kostnadskrevende brukere. 
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3.1.2 Bydelens investeringer 


 


3.1.3 Noter i regnskapet  
Ingen kommentarer utover det som er oppgitt i noter til drifts- og investeringsregnskapet. 
 


3.2  FUNKSJONSOMRÅDE 1: HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ  
 


3.2.1 Ansvarsområde 
 
Administrasjon 
Bydelens sentrale og administrative funksjoner skal ivareta den overordnede og strategiske 
ledelse, og sikre at vedtak og beslutninger fra bydelsutvalget og sentrale myndigheter iverksettes 
 
Søknadskontoret 
Søknadskontoret har følgende ansvarsområde: 


 Gi informasjon, råd og veiledning om tjenestetilbud 
 Behandle søknader og tildele helse- og omsorgstjenester til innbyggere i alle 


aldersgrupper. 
 Saksbehandling av TT tjenesten 
 Koordinering av demensomsorg og kreftomsorg 
 Ansvar for anskaffelser, kontraktsoppfølging, tilsyn og kvalitetskontroll ved kjøp- og salg 


av bo-, dag- og omsorgstilbud og sykehjemsplasser. 
 Ansvar for koordinerende enhet for individuellplan (IP), opprettelse av koordinatorer, 


herunder opplæringsansvarlig. 
 Ansvar for kontraktsoppfølging av private fysioterapeuter, sekretærfunksjon for eldreråd. 
 Koordinere bydelens tverrfaglige vedtak- og tiltaksteam, samt føre pleie- og 


omsorgsstatistikk. 
 Koordinering /opplæring i fagsystemet Gerica. 


Investeringsregnskap på prosjektnivå
Investeringsprosjekter for kap. 271 Byomfattende barnehageoppgaver


I II III IV V VI VII VIII IX X


Prosjektnavn
Prosjekt-
nummer


Arts-
gruppe


Bystyre-
vedtatt 
ferdig 
(kv/år)


Faktisk/  
forventet 


ferdig 
(kv/år)


Dok 3 
2014


Regulert 
budsjett 


2014 (inkl. 
y.disp- fra 


2013)
Regnskap 


2014
Avvik     


(VII-VIII) Kommentarer/årsak til avvik
105074 000-599 -1 848 000 -1 848 000 3 347 921 -5 195 921 Bydelen vil bli tildelt inv.midler


for 22 avdelinger i 2015 for inv.


foretatt i 2014.


Sum kap. 271 -1 848 000 -1 848 000 3 347 921 -5 195 921


* Budsjett- og regnskapstall skal kun være sum finansieringsbehov, dvs. sum artsgruppene 000-599 


Investeringsprosjekter for kap. 008 Bydel Nordre Aker
I II III IV V VI VII VIII IX X


Prosjektnavn
Prosjekt-
nummer


Arts-
gruppe


Bystyre-
vedtatt 
ferdig 
(kv/år)


Faktisk/  
forventet 


ferdig 
(kv/år)


Dok 3 
2014


Regulert 
budsjett 


2014 (inkl. 
y.disp- fra 


2013)
Regnskap 


2014
Avvik     


(VII-VIII) Kommentarer/årsak til avvik
Grefsenplatået 111020 000-599 3 059 000 3 059 000 246 774 2 812 226


Inv. El-biler 113063 000-599 101 000 7497000 8 623 887 -1 126 887


Sum kap. 008 3 160 000 10 556 000 8 870 661 1 685 339


* Budsjett- og regnskapstall skal kun være sum finansieringsbehov, dvs. sum artsgruppene 000-599 
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NAV Sosialtjenesten 
Nav sosialtjenesten arbeider primært i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV og Lov om 
introduksjonsordning for nyankomne flyktninger. Arbeidet består i individuell oppfølging av 
personer med særskilte behov, råd/veiledning og økonomisk sosialhjelp til bydelens befolkning og 
personer uten fast bopel født den 4. og 27. i måneden. I tillegg kommer arbeidet med 
bostøtteordninger, kommunale boliger og lån/støtteordninger til kjøp/utbedring av bolig. 
 
 
Psykisk Helse 
Gi befolkningen et førstelinjetilbud som forebygger og avhjelper psykiske problemer, og som gir 
innbyggere med psykiske lidelser et tjenestetilbud tilpasset deres behov. Tilbudet er hjemlet i Lov 
om kommunale helse- og omsorgstjenester. Lov om psykisk helsevern gjelder kun spesialist-
helsetjenesten, men vedrører også bydelstjenestene, for eksempel når tvangsbestemmelser kan 
brukes. 
 
Fastleger  
Ansvarsområdet defineres i hovedsak av Lov om folkehelsearbeid, Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester, Lov om smittevern, Lov om pasientrettigheter, Lov om helsepersonell og Lov 
om psykisk helsevern. Fastlegeordningen medfører at befolkningen har fritt legevalg uavhengig 
av bydels- og kommunegrense. Fastlegevirksomheten reguleres av rammeavtale mellom Oslo 
kommune og legeforeningen. Avtaleverket for ordningen innebærer mulighet til å forplikte legene 
til kommunale oppgaver i inntil 20 % av arbeidstiden. 
 
 
Miljørettet helsevern/ smittevern 
Ansvarsområdet defineres av lov om folkehelsearbeid, lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester, smittevernloven, alkoholloven og røykeloven. Arbeidet omfatter tilsyn, 
godkjenning, rådgivning og klagesaksbehandling innen følgende områder: barnehager/ skoler 
(kommunale og private), støy, institusjoner, badeanlegg, skadedyr, badevann, røyking, jord/ og 
luftforurensning, plansaker, forsøpling, slam/ avløp, drikkevann, dyrehold, strålevern og skjenke-
bevillinger. Sentral og lokal smittevernplan regulerer tiltak overfor smittsomme sykdommer. 
 
 


3.2.2 Hovedmål 
 
Administrasjon 
Etablere rutiner som sikrer oppfølging, styring, koordinering, rapportering samt at lederne har 
kompetanse og gis forutsetninger for å kunne iverksette tiltak innenfor de rammer og midler som 
er stilt til disposisjon.  
 
Yte service til bydelsutvalg, komiteer, råd og utvalg på en tilfredsstillende måte gjennom god 
sekretariatservice og annen bistand. Daglig styring, koordinering og ressursforvaltning av 
bydelens virksomheter i samsvar med bystyrets og bydelsutvalgets forutsetninger. Ansvar for å 
påse at tjenesteytingen skjer innenfor lover, forskrifter og reglement som til en hver tid gjelder 
 
  







Årsberetning for bydel Nordre Aker for 2014 
 


Årsberetning 2014 Bydel Nordre Aker (3) 12 


Søknadskontoret 
Brukere i Bydel Nordre Aker skal oppleve brukermedvirkning og respekt i møtet i med 
søknadskontret. Deres behov for informasjon og hjelp skal ivaretas på en forsvarlig måte. Kvalitet 
kjennetegnes gjennom vedtak i lov, forskrift og faglig dokumentasjon. Bydel Nordre Aker har et 
differensiert og fleksibelt tjenestetilbud med forsvarlig kvalitet som legger til rette for at den 
enkelte bruker skal kunne bo lengst mulig i eget hjem. 
 
 
NAV Sosialtjenesten 
NAV sosialtjenesten skal fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkårene for 
vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling, og forebygge sosiale problemer. I tillegg skal 
tjenesten bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og 
meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. 
 
 
Aktive tiltak, kvalifisering og introduksjonsordningen 
NAV sosialtjenesten skal gjennom sysselsettingsarbeid og språkopplæring – i tett samarbeid med 
den enkelte bruker, sikre størst mulig grad av selvhjulpenhet og bidra til en meningsfull hverdag. 
 
 
Psykisk Helse 
 
Barn/ unge psykisk helse 


 Videreutvikle samarbeidet mellom oppveksttjenesten og Poliklinikk Nord 
 Følge opp samarbeidsavtalen med spesialisthelsetjenesten 
 Styrke koordineringen av tiltak barn/unge 
 Iverksette målrettede tiltak til utvalgte unge 
 Følge opp barn i familier med psykisk syke/ rusmisbrukende foresatte 
 Øke fokus på forebyggende arbeid blant barn og unge 
 Redusere «dropout» fra skolene 
 Tidlig hjelp på lavest mulig omsorgsnivå 


 
Psykisk helsearbeid voksne 


 Tilby varierte tjenester til personer med psykiske lidelser. 
 Etablere nye tilpassede boliger til målgruppen og sikre beboerne nødvendig bo-


trening/oppfølging 
 Økt fokus på alderspsykiatri med tilpassede boliger og tjenester.  
 Utvikle og videreføre tilbud til personer med alvorlig psykiske og sammensatte 


problemer; personer med samtidig psykisk og somatisk lidelse med tillegg av 
rusproblematikk 


 Øke brukermedvirkning 
 Forbedre samarbeidet mellom bydel, DPS og sykehus 
 Kompetanseutvikling for ansatte 
 Flest mulig ut i jobb via Vilje Viser Vei. 
 Intensivere arbeidet med anskaffelse av boliger til personer med rus- og 


psykiatriproblematikk 
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Leger og fysioterapeuter med driftsavtaler 
Videreføre et faglig godt og lett tilgjengelig tilbud om diagnostikk og behandling av sykdom. 
 
 
Miljørettet helsevern/ smittevern 


 Fremme folkehelsen og forebygge skade og/eller utbredelse av sykdom hos befolkningen i 
bydelen. 


 Føre tilsyn og foreslå tiltak for å rette opp miljøfaktorer som direkte eller indirekte kan ha 
innvirkning på helsen. 


 Planlegge og iverksette nødvendige smitteverntiltak i forbindelse med utbrudd av allmenn 
farlige smittsomme sykdommer og epidemier. 


 
 


3.2.3 Situasjonsbeskrivelse 
 
Administrasjon 
Bydelen er organisert med driftsavdelingen, administrasjonsavdelingen og bydelsoverlege i stab. 
Bydelens lederteam består av bydelsdirektør, assisterende bydelsdirektør og avdelingsdirektør for 
administrasjonsavdelingen. Alle tjenestene er organisert under assisterende bydelsdirektør i 
driftsavdelingen.  
 
NAV Sosialtjenesten 
NAV sosialtjenesten har innarbeidet gode rutiner for oppfølging av den enkelte brukers behov og 
ønsker, innenfor områdene fattigdom, rus, psykiske lidelser og gjeldsrådgivning. Det er likeledes 
gode kontrollrutiner knyttet til økonomisk sosialhjelp og forvaltning. Det har vært en betydelig 
økning i bruk av døgnovernattingssteder fra 13 personer i 2013 til 32 i 2014. Det er store 
utfordringer med å framskaffe egnede boliger til sosialtjenestens brukere både med tanke på antall 
tilgjengelige objekter og svært høye leiepriser. Mange har et stort hjelpebehov og trenger tett 
oppfølging. Det har vært en økning i antall sosialhjelpsmottakere fra 861 personer i 2013 til 886 i 
2014. 
 
 
  







Årsberetning for bydel Nordre Aker for 2014 
 


Årsberetning 2014 Bydel Nordre Aker (3) 14 


Aktive tiltak, kvalifisering og introduksjonsordningen 
NAV sosialtjenesten hadde måltall på 46,9 for Kvalifiseringsprogrammet (KVP) i 2014. 
Gjennomsnittlig var det 45 deltakere i programmet per måned gjennom året. Utfordringen er å ha 
gode program som gjør deltakerne økonomisk selvhjulpne etter endt periode. 
 
I tillegg til KVP, har sysselsettingsenheten fulgt opp ca. 165 sosialhjelpsmottakere med tanke på å 
få dem ut i lønnet arbeid eller over på andre NAV-ytelser. 
 
Totalt ble 32 brukere utnotert fordi de fikk innvilget trygdeytelser, 64 fikk ordinært arbeid og 15 
startet utdanning/fikk lærlingeplass.  
 
Bydel Nordre Aker har i samarbeid med bydelene Ullern, Vestre Aker og Frogner i 2014 startet 
«Prosjekt Jobbsjansen Vest». 22 deltakere har i løpet av året vært aktive deltakere i prosjektet, 5 
personer er avsluttet hvorav 2 gikk ut i ordinært arbeid/utdanning. 
 
Bydelen har tatt i mot flyktningekvoten for 2014 på 39 personer og hadde ved årets slutt 57 
deltakere i introduksjonsprogrammet. I løpet av 2014 avsluttet 10 personer programmet, hvorav 3 
gikk ut i ordinært arbeid/utdanning 
 
 
Psykisk Helse 
Den statlige opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 - 2008 og Oslos handlingsplan for psykisk 
helsearbeid 2004 – 2008 ble avsluttet i 2008. Det betyr at den årlige økningen av de øremerkede 
midlene avtar noe. Vekstraten i de øremerkede midlene knyttet til opptrappingsplanen fanger ikke 
opp omfanget av bydelens innsats de senere årene. Oppfølgingen av det psykiske helsearbeidet 
videreføres i 2015 på samme nivå som i 2014. Staten stiller fortsatt krav til kommunene om 
rapportering knyttet til iverksetting av tiltak og bruk av ressurser på en rekke sentrale områder. 
Det er utarbeidet en ny helhetlig plan for psykisk helsearbeid i Oslo Kommune. Bydelen arbeider 
nå med en lokal handlingsplan som vil være ferdigstilt i slutten av januar.  
 
Den nye Samhandlingsreformen er utfordrende og øker trykket på bydelen med å ta ut ferdig-
behandlede pasienter tidligere enn før. Bydel Nordre Aker blir betjent av Nydalen DPS og 
Poliklinikk Nord (tidligere Nydalen BUP) og er avhengig av et godt samarbeid med spesialist-
helsetjenesten. Dette letter mulighetene for å oppnå en fleksibel og godt fungerende tiltakskjede 
innenfor psykiatrien. De nye helselovene har egen forskrift om individuelle planer, som også 
omfatter pasienter i psykiatrien. Planarbeidet forutsetter god kontakt mellom første- og 
annenlinjetjenesten. 
 
Psykisk helsearbeid barn og ungdom 
Forebyggende psykisk helsearbeid i forhold til barn og unge er bygget opp omkring helsestasjon, 
skolehelsetjenesten, barnevernet, bydelens ungdomsarbeid, barnehager og i samarbeid med 
Poliklinikk Nord. 
 
Det satses på forebyggende arbeid på psykisk helse for barn/ unge for å kunne oppdage avvik/ 
problemer i tidlig alder. For å håndtere barn med en psykisk diagnose er det opprettet et 
oppsøkende tverrfaglig team som skal gi tjenester til denne målgruppen og deres familier.  
 
Arbeidet videreføres i tråd med føringer fra Opptrappingsplan for psykisk helse 1999– 2008. 
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Det er utarbeidet en avtale om samarbeid om psykisk helse blant barn og unge mellom bydelene 
og skal sikre en viss likhet i arbeidet i hele Ullevål sektor – (Søndre Nordstrand, Nordstrand, 
Østensjø, Sagene, Bjerke og Nordre Aker bydeler). Behovet for en slik avtale er utledet av det 
forhold at psykisk helsearbeid blant barn og unge ofte blir lett usynlig og trenger å systematiseres. 
 
Bydelen fikk i desember 2013 tildelt midler til kommunepsykolog som primært jobber med 
aldersgruppen 0 til 6 år. Han gir også veiledning til barnevernet.  
 
Psykisk helsearbeid voksne 
Seksjon for psykisk opplever en økning av søknader om psykisk helsehjelp. Det er høyere terskel 
for å få behandling i spesialisthelsetjenesten og det er ventelister hos de fleste psykologer med 
driftsavtale. Dette øker trykket på bydelen innenfor psykisk helsearbeid. Bydelens bo-
oppfølgingstiltak og utbygging av flere omsorgsboliger har fungert etter intensjonen. Erfaringen i 
2014 har vist at man har klart å forebygge innleggelser og har skapt en mer stabil bosituasjon for 
flere personer. Bydelen har hatt en økt pågang på behov for omsorgsboliger. Dette gjelder både til 
brukere med psykiske lidelser og til brukere med både rus- og psykiske lidelser. Konsekvensen av 
at bydelen mangler boliger, har i 2014 vært at bydelen har kjøpt botilbud utenbys og i andre 
bydeler.  
 
Bydel Nordre Aker har 24 bemannede omsorgsboliger; 6 leiligheter i Vinkelveien 3, 10 leiligheter 
i Østhellinga 3, 1 leilighet i Seljeveien 2, 2 i Grefsenlia og 4 i Midtoddveien 14/ Kafe 21 – 
Aktivitetshus. I tillegg har bydelen 8 leiligheter, 4 i Kapellveien 68, 2 leiligheter i Vinkelveien 5 
og 2 leiligheter i Nils Lauritssønsvei 34. Bydelen disponerer også et Flexbo- hus i Kapellveien. 
Utover dette kjøper bydelen 10 plasser i utenbys institusjoner. Ved utgangen av 2014 er det ca. 10 
på venteliste til bemannede boliger.   
 
Bydelens lavterskeltilbud Kafe 21- Aktivitetshus ligger i Midtoddveien 14. Det er fra 60 til 65 
personer registrert i løpet av en uke. I andre etasje er det 4 boliger. Disse får hjelp fra personalet  
i Kafe 21. KIF (kriminalomsorg i frihet) har jevnlig utplassert personer som soner sin straff der. 
Mental helse har et godt samarbeid med bydelen og har kontor på Kafe 21. 
  
Kvalitet i det daglige arbeid er viktig og seksjonen har et eget kvalitetsutvalg. Det legges videre 
vekt på ressursmobilisering og mestring hos våre brukere, med hjelp til selvhjelp. 
 
 
Leger og fysioterapeuter med driftsavtaler 
 
Fastleger 
Bydelen har 45 fastleger fordelt på 10 legesentre og Studenthelsetjenesten (SiO). De fleste av 
fastlegene utfører kommunal legetjeneste i inntil 20 % av arbeidstiden ved bydelens helsestasjon 
og skoler. Befolkningsveksten i bydelen har medført økt press ved legekontorene, og mange av 
fastlegene har fulle lister. Det er ønskelig å styrke kommunal legetjeneste ved helsestasjonen og 
skolene. Bydelen vedtok derfor å opprette 3 nye legehjemler i 2013 og i 2014 blev 2 legehjemler 
besatt.   
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Privatpraktiserende fysioterapeuter: 
Bydelen har avtale med 23 fysioterapeuter, totalt 17,65 driftstilskudd. De arbeider ved i alt 4 
institutter i bydelen fra og med 1.9.2014. Ett institutt er lagt ned pr. 1.9.2014. Driftstilskuddet 
fordeles/ overføres til andre fysioterapeuter. 12 har avtale med bydel om et visst antall kommunale 
timer tilsvarende 89, 5 timer pr. uke. Fysioterapeuter med driftsavtale har stor pågang av pasienter 
og det er generelt lang ventetid. Instituttene har ansatt fysioterapeuter uten avtale og bydelen har 
ingen oversikt eller oppfølging av disse. Det er en begrenset andel av pasientgrupper som 
behandles av disse grunnet manglende refusjon fra HELFO, noe som medfører økte egenandeler 
for pasientene. Dette medfører økt arbeidspress på bydelens avtale fysioterapeuter. 
 
Miljørettet helsevern / smittevern 
 
Miljørettet helsevern  
Bydel Nordre Aker er en bydel i vekst og utvikling. Byggeprosjekter har også i 2013 medført et 
større antall klager på støy, og søknader om dispensasjon fra støyforskriften. 
 
Bydelen har fortsatt utfordringer vedrørende miljøbelastninger som følge av utbyggingsprosjekter. 
Marka, Akerselva og Maridalsvannet er områder som er sårbare for forurensninger. Oppfølging av 
badevannkvalitet og helsefaglige vurderinger tilknyttet planlagte utbygginger og utslipp har derfor 
vært blant prioriterte oppgaver.  
 
Smittevern 
Bydelen har ansvar for miljøundersøkelser, oppfølging og behandling av innbyggere med 
tuberkulose. Vaksinasjonsprogram for barn og ungdom gjennomføres av helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten.  
 
Det ble ikke gjennomført en felles influensavaksinasjonsdag for befolkningen over 65 år i 2014.  
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3.2.4 Hovedoversikt økonomi FO1 - netto driftsutgifter 


Netto driftsutgifter pr. 
KOSTRA-funksjon 


Regnskap 
2013 


Oppr. 
Budsjett 


2014 


Regulert 
budsjett 


2014 
Regnskap 


2014 


Avvik 
reg.bud/regn-


skap 2014 
100 Politisk styring 675 1 037 1 037 978 59 
110 Kontroll og revisjon 242 250 250 248 2 
120 Administrasjon 6 186 6 329 7 044 6 223 821 
130 Adm.lokaler 706 0 0 12 -12 
170 Årets premieavvik   


 
  0 0 


180 Div. fellesutgifter 7 0 0 0 0 
190 Interne serviceenh. 0 58 155 0 0 0 
233 Annet 
forebyggende 
helsearbeid 4 562 6 435 7 979 8 116 -137 
241 Diagnose, 
behandling og 
rehabilitering 14 775 16 078 17 727 16 238 1 489 
242 Råd, veiledning og 
sosialt forebyggende 
arb. 21 408 19 797 23 796 23 109 687 
243 Tilbud til personer 
med rusproblemer 4 858 4 500 4 500 4 554 -54 
265 Kommunalt 
disponerte boliger 473 4 723 4 723 973 3 750 
273 Arbeidsrettede tiltak 
i kommunal regi 1 510 0 631 857 -226 
275 Introduksjonsordn. 6 827 1 880 7 580 8 670 -1 090 
283 Bistand til etabl. og 
opprettholdelse av egen 
bolig 1 543 1 553 1 573 2 297 -724 
301 
Plansaksbehandling 0 0 0 0 0 
302 Byggesaks-
behandling og 
seksjonering 0 0 0 0 0 
315 Boligbygging og 
fysiske bomiljøtiltak 0 0 0 0 0 
320 Kommunal 
næringsvirksomhet 0 0 0 0 0 
332 Kommunale veier 0 0 0 0 0 
335 Rekreasjon i 
tettsted 0 0 320 9 311 
360 Naturforvaltning og 
friluftsliv 1 117 1 038 1 422 998 424 
365 Kulturminnevern 0 


 
  0 0 


377 Kunstformidling 0 
 


  0 0 
380 Idrett og tilskudd til 
andres idrettsanlegg 0 


 
  0 0 


385 Andre 
kulturaktiviteter og 
tilskudd til andres 
kultubygg 775 1 000 1 000 920 80 
386 Komm. kulturbygg 0 0 0 0 0 
860 Motpost 
avskrivninger 0 0 0 -103 103 


Sum netto utgifter *) 65 664 122 775 79 582 74 099 5 483 
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3.2.5 Måltall for tjenesteproduksjon 
 
 


Obligatoriske måltall for 
funksjonsområde 1 – Sosialtjenesten 


Resultat 
2012 


Resultat 
2013 


Måltall     
2014 


Resultat 
2014 


Avvik 
resultat - 
måltall 


Finansiering til kjøp av boliger - andelen 
søknader behandlet innen 1 måned 100 % 100 % 80%  100%  20% 


Søknad om kommunal bolig - andelen 
søknader behandlet innen 3 måneder 100 % 100 % 95%  100%  5% 


Andel positive vedtak for kommunal bolig 
effektuert innen 6 måneder 61,5 % 86,7 % 80%  10%  -70%* 


Antall personer i døgnovernattingssteder 
uten kvalitetsavtale (pr 31.12.) 0 0 0  0  0 


Antall personer i døgnovernatting pr 
31.12 med opphold > 3 måneder 0 0 0  0  0 


Økonomisk sosialhjelp - andel søknader 
behandlet innen to uker 93 % 94 %  95%  94%  -1% 


*) NAV Nordre Aker sosialtjenesten har et stort behov for kommunale boliger. Tilgangen på slike boliger er 
imidlertid svært liten da det kjøpes inn få nye boliger, og sirkulasjonen er svært lav i eksisterende boligmasse. Dette 
betyr at nåløyet for å få tildelt en kommunal bolig, er svært trangt. Nyankomne flyktninger prioriteres. I praksis vil 
ventetiden fra tildelingsvedtak til konkret bolig være mange måneder – derav det store avviket. Det er imidlertid håp 
om noe bedring ved at Boligbygg har kjøpt opp UBO- leiligheter i bydelen. 
 
 
Vurdering av barns situasjon i forbindelse med sosialhjelpsvedtak 
Barnefamilier utgjør en relativt liten del av NAV sosialtjenestens klientmasse, men det tas alltid 
særskilt hensyn til barns behov ved utmåling av økonomisk sosialhjelp i tråd med føringer fra 
Fylkesmannen. Det tas hensyn til faktisk antall barn ved utmåling av sosialhjelp, og det legges 
vekt på barns muligheter til deltakelse i fritidsaktiviteter. 
 
 
Rusomsorg 
Bydelen har en ruskonsulent som sammen med øvrige sosialkonsulenter har hatt jevnlig kontakt 
med 135 personer med rusproblematikk i 2014. Disse personene har fått ulik bistand som 
råd/veiledning, henvisning og oppfølging i forhold til Ruspoliklinisk klinikk (RUPO), statlig 
rusbehandling eller LAR-behandling. Alle som ønsker det, får utarbeidet individuell plan. Det er 
tett samarbeid mellom ruskonsulenten og aktuelle samarbeidspartnere.  
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Nøkkeltall for: Funksjonsområde 1 og 4 - 
Helse, sosial og nærmiljø (EST) 


Resultat 
2011 


Resultat 
2012 


Resultat 
2013 


Resultat 
2014 


Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp 882 832 846 864 


Antall deltakere i kvalifiseringsordning pr 
31.12. 39 45 47 43 


Antall deltakere i introduksjonsordning pr 
31.12. 79 52 52 59 


Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år i 
forhold til innbyggere 25-66 år 2,7 2,4 2,5 2,7 


Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i 
forhold til innbyggere 18-24 år  2,7 2,6 2,9 2,6 


Gjennomsnittlig brutto utbetalt stønad til 
sosialhjelp pr. mottaker (stønad + lån) 40 617 39 457 40 613 41 712 


Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk 
sosialhjelp (måneder) 4,8 4,3 4,2 4,5 


Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk 
sosialhjelp - mottakere 18-24 år 3,9 3,6 3,4 3,4 


Andel mottakere med sosialhjelp som 
hovedinntektskilde 60,2 38,8 33,5 62,1 


Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 
måneder eller mer 34,4 29,8 29,9 31,8 
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3.3 FUNKSJONSOMRÅDE 2 A: BARNEHAGER 


3.3.1 Ansvarsområde 
Barnehagene gir et pedagogisk tilbud som er regulert i lov om barnehager med forskrifter. 
Tilbudet omhandler både kommunale og ikke kommunale barnehager. Barnehagene kan ha ulike 
driftsformer og åpningstider, og omfatter også åpne barnehager og familiebarnehager. Bydel 
Nordre Aker har et koordinerende ansvar for byomfattende spesialbarnehager. 
Barnehagekontoret har ansvaret for kommunale barnehager, Tverrfaglig ressursteam, lærlinger 
samt veiledning til studenter som tar arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (Ablu).  
• Kommunale barnehager med hjemmel i Lov om barnehager 
• Barnehageopptak, tilsyn og godkjenner 
 
 
Barnehager 
Bydelen har 18 kommunale barnehager. 12 av barnehagene er organisert i 4 områder. 4 
barnehager er organisert i nettverk. Bydelen har 2 byomfattende barnehager. 
 
Pr 1.1.2015 har bydelen 65 ikke kommunale barnehager. Av disse er 16 familiebarnehager. 
 
Myndighetsoppgaver  
Søknadsenheten er en del av seksjon Barnehagekontoret. Søknadsenheten forvalter 
myndighetsoppgaver og er skilt ut som egen enhet for å få en nødvendig distanse til driftssiden. 
 
Ansvarsoppgaver som søknadsenheten forvalter er opptak til barnehager etter Forskrift om 
standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo, samordnet opptak med ikke kommunale 
barnehager, statistikk og årsmeldinger. I tillegg kommer tilsyn og godkjenninger og behandling av 
dispensasjon fra utdanningskravet som barnehagelærer til stilling som pedagogisk leder og styrer. 
Dette er ansvarsoppgaver som er hjemlet i Lov om barnehager. 
 
Bydelen har også ansvar for tildeling og beregning av kommunalt tilskudd til ikke- kommunale 
barnehager.  
 
Styrket tilbud til førskolebarn 
Tverrfaglig ressursteam i bydelen har ansvar for å forvalte midler til førskolebarn som etter 
sakkyndig vurdering fra Pedagogisk Psykologiske tjeneste har krav på spesialpedagogisk hjelp. 
Videre forvalter Tverrfaglig ressursteam midler som skal gå til å styrke det allmennpedagogiske 
tilbudet, slik at barn som har nedsatt funksjonsevne eller andre utviklingsforstyrrelser har utbytte 
av barnehageoppholdet. Tverrfaglig ressursteam kan etter henvisning fra helsestasjon, barnehage, 
andre instanser med foresattes samtykke komme ut i barnehager og observere barn det er knyttet 
utviklingsmessig bekymring til. Foresatte kan også selv kontakte Tverrfaglig ressursteam. 
 


3.3.2 Hovedmål 
Byrådets mål  
• Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet  
• Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart  
• Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling  
• Det skal tilbys barnehageplass til flere barn enn de som omfattes av lovfestet rett til 
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Mål for bydelen: 
 Videreutvikle det pedagogiske tilbudet til barn i et nært samarbeid mellom barnehagene, 


barnehagekontoret og tverrfaglig ressursteam 
 Videreutvikle implementeringen av visjonsarbeidet og pedagogisk plattform i de 


kommunale barnehagene 
 Implementering av tiltak i prosjekt Oslobarnehagen, herunder IKT satsing og 


kompetanseheving for ansatte 
 Økt nærvær i barnehagene 
 Økt fokus på og utvikling av utførelse av myndighetsoppgaver 
 Videreutvikle samarbeid og tverrfaglig arbeid  
 Innovasjon i tjenestene 


 


3.3.3 Situasjonsbeskrivelse 
Statistikk viser at befolkningsgruppen 0-5 år har en svak nedgang i bydel Nordre Aker. Ved 
hovedopptaket 2014 fikk alle søkere med lovfestet rett til barnehageplass innfridd denne retten 
gjennom barnehageplass i bydelen. Pr. 15.12.2014 har 3749 barn plass i barnehage i bydel Nordre 
Aker, av disse er 1432 plassert i kommunal barnehage.  
 
Bydel Nordre Aker har totalt sett en svært god barnehagedekning, og kunne i 2014 tilby plasser 
også til barn født etter 01.09.13 dvs. uten lovfestet rett til barnehageplass.  
Det ble i 2014 gjennomført 20 varslede stedlige tilsyn i kommunale og private barnehager. I 
tillegg er det gjennomført 8 uvarslede eller hendelsesbaserte tilsyn etter Lov om barnehager. 
Søknadsenheten ved barnehagekontoret forvalter myndighetsoppgaver knyttet til barnehage-
sektoren, og på grunn av sektorens omfang i bydelen utgjør dette store mengder saksbehandling, 
informasjonsvirksomhet og samarbeid med de mange private eierne. Krav til juridisk kompetanse 
oppfattes som økende på dette feltet. Pr. i dag finnes det ikke slik kompetanse i bydelen. 
 
Fra 1.1.2014 ble grunnbemanningsavtalen gjeninnført i de kommunale barnehagene, noe som har 
medført en reduksjon på til sammen 22 ekvivalenter/ storebarnsplasser i kommunale barnehager. 
Denne reduksjonen har også medført noe reduksjon i bemanning, både stillinger som pedagogiske 
ledere og noen steder barnehagemedarbeidere. Juli 2014 ble Bråtenallèen barnehage avviklet. 
Barnehagen var utsatt for brann i desember 2011, og har etter det hatt drift i midlertidige lokaler 
ulike steder, sist i Rektorhaugen 2 (paviljong). Etter at det ble klart at det ikke vil bli etablert 
barnehage på den gamle tomten i Bråtenallèen, ble det besluttet å avvikle driften. Barna ble tilbudt 
nye barnehageplasser i bydelen, og de ansatte er overført til stillinger i andre barnehager i 
samarbeid med personalavdelingen.  
 
Ved utgangen av 2014 er 8 midlertidige avdelinger fra Bergtunet barnehage på vei over i ordinære 
lokaler ved nyåpnede Tåsenløkka barnehage, i påvente av rehabilitering av Bergsallèen 21.  
Bydelen har, på oppdrag fra byrådsavdelingen KOU inngått et samarbeid med Læringsverkstedet 
AS om drift av barnehageplasser i Tåsenløkka barnehage, såkalt tjenestekjøp. Oppføringen av 
barnehagen var ferdig desember 2014, og Læringsverkstedet startet sin drift 12.1.2015.  
 
Brukerundersøkelsen 2014 viste at foresatte i alle barnehager i bydelen er godt fornøyd med 
barnehagetilbudet. Bydel Nordre Aker har Oslos høyeste score når det gjelder brukertilfredshet 
innenfor alle kategorier i undersøkelsen. Aller mest fornøyd er de foresatte med personalet i 
barnehagene, og det viser seg at foresatte i kommunale barnehager er litt mer fornøyd enn 
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foresatte i ikke- kommunale barnehager. 17 av 18 kommunale barnehager oppfyller byrådets 
målsetting om generell tilfredshet på 5,2. 
 
Vikarbruk i barnehagene 
Vurdering av behovet for vikar ved sykdom eller annet fravær gjøres av ledelsen i den enkelte 
barnehage i nært samråd med barnehagens ansatte. Det eksisterer ikke absolutte prosedyre for 
vikarbruk, hensynet til forsvarlig og kvalitetsmessig god drift legges til grunn for beslutning om å 
sette inn vikar.  
 
Styrket tilbud til førskolebarn 
Bydelen har gode rutiner for å gi oppfølging og tidlig hjelp til førskolebarn med nedsatt 
funksjonsevne. I tillegg til direkte hjelp til enkeltbarn og grupper av barn, gis det veiledning til 
personale som er direkte knyttet opp mot barn med nedsatt funksjonsevne, samt at barnehage-
personale kan veiledes i forhold til det pedagogiske tilbudet. Det gis også veiledning til foreldre. 
  
Tverrfaglig ressursteam tilbyr kurs og kompetansehevende tiltak på fagfeltet, samt at 
barnehagepersonale deltar på aktuelle kurs og seminar. Bydelen er opptatt av at den spesial-
pedagogiske hjelpen skal skje innenfor rammene til den ordinære barnehagen, og at hjelpen alltid 
må gis i forståelse med disse. Budsjettrammene til dette området er meget stramt og tjenestestedet 
jobber med tiltak for å tilpasse aktiviteten til budsjettrammen. 
 
Bydelen har systematisk arbeidet med ansvarsgrupper og individuelle planer. Barnehagene er en 
sentral arena for dette arbeidet og Tverrfaglig ressursteam er en pådriver for at familier med barn 
med nedsatt funksjonsevne skal ha koordinerte og kvalitativt gode tilbud i bydelen. Høsten 2014 
ble det ansatt psykolog ved Tverrfaglig ressursteam. Psykologen utvikler i nært samarbeid med 
ledelsen av ressursteamet, samt barnehagene en måte å styrke arbeidet med de minste barnas 
psykiske helse.  
 
Produksjonstall 2013 2014 


Barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp 63 77 


Barn som etter sakkyndig vurdering får 


logopedisk oppfølging 26 29 


Barn som får bistand, som ikke har vedtak  


om spesialpedagogisk hjelp 29 37 


Nye henvisninger 84 94 
 
 
Språkstimulering  
Bydel Nordre Aker har en relativ lav andel minoritetsspråklige barn, og resultater fra nasjonale 
prøver og dialog med bydelens skoler viser at barna i bydelen har gode norskferdigheter 
sammenlignet med mange andre bydeler. Bydelen ser imidlertid betydningen av tidlig 
språkstimulering og viktigheten av barnehagen som læringsarena. Språkarbeidet er koordinert og 
initiert gjennom Nordre Aker skolen og i samarbeid med Tverrfaglig ressursteam. Særlig 
logopedene i ressursteamet har gitt tilbud om opplæring vedr språkstimulering til barnehage-
ansatte. I bydelens språkarbeid har det vært fokus på veiledning ut til barnehagene, workshops og 
kurs. Logoped fra ressursteamet har holdt kurs for barnehagemedarbeidere og styrere med fokus 
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på å fremme et godt språkmiljø i hverdagen. Både for norskspråklige og minoritetsspråklige barn. 
Tilsammen har 132 ansatte fra private og kommunale barnehager deltatt på disse kursene. 
 
Bydelen har gjennomført fagmøter med fokus på gjennomføringen av prosjektene knyttet til 
Oslobarnehagens satsing på språk med både kommunale og private barnehager. Gjennom prosjekt 
Oslobarnehagen har ansatte, pedagogiske ledere og styrere, fått opplæring i TRAS og barnehagens 
språkmiljø. 
  
Bydelen har åpen barnehage for minoritetsspråklige barn uten barnehageplass i Badebakken 
barnehage, 2 dager i uken. Åpen barnehage har et samarbeid med helsestasjonen og jobber for at 
de eldste førskolebarna skal få barnehageerfaring før de starter på skolen. Bruken av åpen 
barnehage har økt høsten 2014 i forhold til 2013, og har gjennomsnittlig vært besøkt av 8 barn 
med foresatte pr. uke.  
 
 
Ergo og fysioterapi til barn og unge 0– 18 år 
Ergo og fysioterapeuter er en del av Tverrfaglig ressursteam. Ergo og fysioterapi tjenesten tilbyr 
observasjon ved bekymring om barnets utvikling og eventuelt henviser videre til andre instanser. 
Henvendelser kan komme fra foreldre, helsestasjonen, barnehager, sykehusene og andre eksterne 
instanser. Tjenesten gir direkte behandling til barn med nedsatt funksjonsevne og veiledning til 
ansatte i skoler, barnehager og foresatte, samt tilbud om barselgrupper. Tjenesten organiserer 
trening i basseng ukentlig, som en del av en behandling. En av fysioterapeutene jobber i 
samarbeid med skolehelsetjenesten og initierer forebyggende tiltak. Det blir videre kjøpt 
fysioterapitjenester fra andre bydeler til barn som går på skole utenfor bydelen Det er stor 
etterspørsel etter tjenesten som fører til stramme prioriteringer. Dette gjør at forebyggende tiltak 
er noe nedprioritert. Ergoterapitjenesten bistår med utredning av hjelpemiddelbehov og 
tilrettelegging av botilbud for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.  
 
 
Tabellen viser antall konsultasjoner (nye henvisninger).  2012 2013 2014 


Fysioterapi 316 320 295 


Antall barn og unge med ergoterapibehov                      


Ergoterapi 70 72 84 
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3.3.4 Hovedoversikt økonomi F O2A - netto driftsutgifter 
Tall i 1000 kr 


Netto driftsutgifter pr. 
KOSTRA-funksjon 


Regnskap 
2013 


Oppr. 
Budsjett 


2014 


Regulert 
budsjett 


2014 
Regnskap 


2014 


Avvik 
reg.bud/regn-


skap 2014 
201 Førskole 481 891 494 095 517 225 521 585 -4 360 


211 Styrket tilbud til 
førskolebarn 55 030 58 466 63 594 55 230 8 364 


221 Førskolelokaler og 
skyss 44 306 47 979 47 879 38 587 9 292 


Sum netto utgifter *) 581 227 600 540 628 698 615 402 13 296 


 
 


3.3.5 Måltall- og nøkkeltall for tjenesteproduksjon 
 


Obligatoriske måltall for 
funksjonsområde 2A - Barnehager 


Resultat 
2012 


Resultat 
2013 


Måltall     
2014 


Resultat 
2014 


Avvik 
resultat - 
måltall 


Innhold           
Foreldreundersøkelse: Foreldres 
generelle tilfredshet 1) 5,2 5,37 5,2   5,36  0,16 


Utbygging           
Andel barn 1-5 år med barnehageplass    93,3   92,6    
1) ”Alt i alt, hvor fornøyd er du med barnehagen?” Skala fra 1-6 der 6 er best.  


 
 
Nøkkeltall for: Funksjonsområde 2A  – 
Barnehager 


Resultat 
2011 


Resultat 
2012 


Resultat 
2013 


Resultat 
2014 


Barn 1-2 år med barnehageplass i bydelen 1)   1315* 1256* 1422** 


Barn 3-5 år med barnehageplass i bydelen 1)       2282*** 


Andel barn 1-2 år med barnehageplass 1) 94,7%* 86,1%* 85,4%* 106,4%**** 


Andel barn 3-5 år med barnehageplass 1) 99,2%* 99,6%* 98,7%* 105,9%**** 


Andel barn 1-5 år med barnehageplass 1)     93,3%* 106,1%**** 


Andel ansatte i kommunale barnehager med 
dispensasjon fra kravet om 
barnehagelærerutdanning  13,7% 13,8% 13,5% 13,5% 


Andel styrere og pedagogiske ledere i 
kommunale barnehager med dispensasjon 
fra kravet om barnehageutdanning som har 
annen pedagogisk utdanning 60,7% 60,2% 97,3% 67,6% 


Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per 
barn i kommunal barnehage 148 050 159 159 182 560 182 533 


1) Inkluderer også barn fra andre bydeler med plass i bydelenes barnehager 
* Antall barn med barnehageplass er justert slik at kun barn som bor i bydelen er 
med 


  ** Tallet er justert ned med 37 barn født i 2014 med barnehageplass 
  *** Tallet er justert ned med 8 barn (Utsatt skolestart) 


    **** Grunnet 9 SIO-barnehager og 2 byomfattende barnehager har bydel Nordre Aker flere 
plasser enn barn bosatt i bydelen når tallet ikke lenger justeres med barn fra andre bydeler med 
plass i bydel Nordre Aker 
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3.4 FUNKSJONSOMRÅDE 2B: OPPVEKST 
 


3.4.1 Ansvarsområde 
 
Barneverntjenesten 
Tjenestene er hjemlet i Lov om barneverntjenester og omfatter barn og unge i alderen 0-23 år. 
 
Barneverntjenesten: 


 driver forebyggende tiltak 
 iverksetter, og følger opp hjelpetiltak i og utenfor familien 
 fremmer saker om omsorgsovertakelse for fylkesnemd 
 yter ettervern for ungdom fra 18-23 år 
 har ansvar for bosetting og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere/ flyktninger 


 
Bydel Nordre Aker gir råd og veiledning til brukere og samarbeidspartnere, behandler 
bekymringsmeldinger og gjennomfører undersøkelser for å vurdere behov for hjelpetiltak. 
Barneverntjenesten iverksetter og følger opp hjelpetiltak i og utenfor familien og gir ettervern til 
ungdom fra de er 18 og inntil fylte 23 år. 
 
 
Kultur og forebyggende arbeid for barn og unge 
Bydelen har ansvaret for forebyggende barne- og ungdomsarbeid i egen bydel. I dette ligger det et 
ansvar for å bidra til et oppvekstmiljø basert på trygghet, læring, ansvar og engasjement, samt 
forebygge mot rus og kriminalitet blant ungdom.  
 
Det legges hovedvekt på ungdom mellom 12–18 år. Denne aldersgruppen er sammensatt med 
ulike interesser og ressurser som skal ivaretas. Bydelens legger til rette for at ungdom tar ansvar 
for eget oppvekstmiljø, gjennom å utfordre til innsats både for seg selv og andre. All ungdom skal 
gis anledning til utvikling av egne ressurser.  
 
 
Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
Tjenestene er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om 
folkehelsearbeid og har følgende ansvarsområder: 


 Svangerskaps- og barselomsorg 
 Helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år 
 Skolehelsetjeneste i grunnskolen og videregående skole 
 Helsestasjon for ungdom 
 Smittevern 


 
 


3.4.2 Hovedmål 
Barnevern 
Byrådets mål er å: 


 sikre at barn og unge får tiltak som er i tråd med den enkeltes behov 
 sikre at barn i barnevernet fullfører skolegang 
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 gi familier i barnevernet en helhetlig oppfølging 
 gi alle barn og unge i Oslo tilbud om gode og integrerende fritidsaktiviteter hvor de unge 


selv kan medvirke i utformingen av tilbudene 
 bidra til at ungdom fullfører videregående opplæring 
 redusere bruk av rusmidler blant ungdom 
 ha en god og lett tilgjengelig helsestasjons- og skolehelsetjeneste til alle barn, unge og 


deres foresatte 
 bidra til at barn, unge og familier med spesielle behov får koordinerte tjenester og hjelp så 


tidlig som mulig 
 forhindre tvangsekteskap og bistå de som har vært utsatt for dette 
 forhindre og avdekke overgrep mot barn 


 
Kultur og forebyggende arbeid for barn og unge 
Sammen med frivillige organisasjoner, private aktører og skoler har bydelen som mål å bidra til å 
skape et integrerende og utviklende fritidsmiljø. Arbeidet med dette er delt inn i to enheter; 
Forebyggende barne- og ungdomsenhet og Kulturenheten.  
 
 
Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
Helsestasjon og skolehelsetjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og 
psykisk helse.  
Det gjennomføres programmer for helseopplysning, foreldre- og elevveiledning, 
helseundersøkelser og vaksinasjoner, samt tilbud om utvidet støtte og hjelp ved behov.   
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten møter alle barn, og det gir tjenesten en sentral oppgave som 
et helsefremmende og forebyggende tilbud.  
 
Tjenesten har også en unik posisjon for å avdekke sykdom, funksjonshemninger og omsorgssvikt. 
Helsestasjons- og skolehelsetjenestens rolle som kontaktorgan for alle småbarnsfamilier, gjør at 
tjenesten er en viktig pådriver og samarbeidspartner i tverrfaglig arbeid. 
 


3.4.3 Situasjonsbeskrivelse 
Barnevern 
Barneverntjenesten mottok 245 meldinger i 2014 mot 228 i 2013. 191 av disse gikk til 
undersøkelse. De fleste meldingene kom fra skole og politi, mange fra barnevernvakt, psykisk 
helsevern og fra familiene selv. Bydelen har mange familier med sammensatt problematikk. De 
får hjelp og bistand i henhold til barnevernloven. Bydelen har ikke bosatt nye enslige mindreårige 
flyktninger i 2014, men har kontakt og oppfølging med seks enslige mindreårige per i dag. 
 
Det er fortsatt et stort antall saker der bekymringen er knyttet til psykiatri, familievold og rus. 
Barneverntjenesten har et tett samarbeid med seksjonen for psykisk helsearbeid i bydelen. 
I alt 17 barn har vært plassert i institusjon i løpet av 2014, de fleste kortvarig. 26 barn bodde i 
fosterhjem i løpet av fjoråret. 
 
De fleste fosterhjemmene har fått de lovbestemte tilsynsbesøkene i 2014, men noen er nye og det 
har tatt tid å tilsette nye tilsynsførere, derfor er det en liten andel hvor lovkravet ikke er oppfylt. 
Noen tilsynsførere har sluttet og blitt erstattet med nye, noe som av og til har tatt mer tid enn 
ønskelig.  
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Barneverntjenesten deltok også i 2014 i kompetanseprogrammet «barnesamtalen». Denne gang 
deltok det to barnevernkonsulenter. I tillegg har barneverntjenesten deltatt med tre saksbehandlere 
i kompetanseprogrammet «vold i nære relasjoner».  
 
Barneverntjenesten har et godt samarbeid med de to andre enhetene i Ungdomskontoret – 
forebyggende enhet og kulturenheten. Samarbeidet gjelder både i forhold enkeltungdom og 
grupper. 
 
Kultur og forebyggende arbeid for barn og unge 
Kulturenheten og Forebyggende barne- og ungdomsenhet samarbeider om aktiviteter og 
arrangementer for ungdom på Trikkehallen på Kjelsås og Abelloftet på Ullevål som ble åpnet i 
2013, og som nå har fritidsklubb flere kvelder i uka, barnekulturhelger og et variert kurstilbud i 
samarbeid med eksterne aktører. I tillegg har Forebyggende barne- og ungdomsenhet en base på 
Glasshuset ved Nordberg Skole. I 2014 fikk Forebyggende enhet et «ungdomsrom» på Engebråten 
og det tas sikte på å åpne et tilsvarende tilbud på Morellbakken skole i 2015. På Trikkehallen er 
rundt 100 ungdommer tilknyttet øvingslokalet Lydisolatet og hip-hop studio. Det arrangeres flere 
kurs og kortfilmfestival, kunstutstillinger, barneteater, musikkfestivaler og konserter/ seminarer i 
samarbeid med det frivillige kulturlivet. I tillegg har Trikkehallen lavterskeltilbud i form av åpen 
kafé fire kvelder i uka. Kulturenheten har et godt samarbeid med skolene i form av bydelens 
lokale tilbud i Den Kulturelle Skolesekken der de fleste skolene deltar gjennom ulike 
kulturprosjekter i samarbeid med ungdomsskolene. 
  
Idrett og utfordring med ”Vær og vinn” og ”Alternativ skole” som er dagtilbud til ungdom som 
sliter på skolen er et meget viktig tiltak. Det er også et aktivt Ungdomsråd og flere ungdommer er 
engasjert i forbindelse med ulike arrangementer. 
 
I det forebyggende arbeidet med ungdom har det vært satset på fem områder:  
-Oppfølging av enkeltungdom  
-Gruppevirksomhet  
-Lavterskeltilbud  
-Turvirksomhet  
-Tverrfaglig samarbeid  
Spesielt har det vært viktig med eksterne tilskudd fra Oslo Idrettskrets og Storbymidler som har 
gjort det mulig å drive turvirksomhet og ulike gruppeaktiviteter. Det skal også nevnes at bydelen 
gjennom opprettelsen av juniorklubb både på Glasshuset og Trikkehallen ønsker å komme enda 
tidligere inn hos barn og unge.  
 
Prosjektet «Fritid med bistand» er blitt overført fra Søknadskontoret til Forebyggende barne- og 
ungdomsenhet. Dette har bidratt til bedre kontakt med målgruppen. Tiltaket omfatter barn og unge 
i alderen 13-24 år med vekt på rusforebyggende arbeid ble i slutten av 2012 overført fra 
Søknadskontoret til Forebyggende barne- og ungdomsenheten. Dette har bidratt til bedre kontakt 
med målgruppen i 2013. Tiltaket omfatter barn og unge i alderen 13- 24 år med vekt på 
rusforebyggende arbeid. Ressursgruppen består av representanter fra ulike tjenesteområder, hhv 
Barnevern, Nav-sosial, Forebyggende enhet, SaLTo- koordinator, Psykisk helse og 
Søknadskontoret. 
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Helsestasjon- og skolehelsetjeneste 
 


Svangerskapsomsorg 
Helsestasjonen har tilsatt 1,3 årsverk for jordmor. I 2014 har 429 nye gravide gått til kontroll på 
helsestasjonen, det er ca. 65 % av de gravide i bydelen. Kvinnene som går på helsestasjonen 
kombinerer som regel oppfølgingen i svangerskapet med kontroller hos sin fastlege og jordmor på 
helsestasjonen. Helsestasjonen har også i 2014 hatt kapasitet til å ta imot alle gravide som ønsket 
det. Svangerskapsomsorg på helsestasjonen er gratis for den gravide, bydelen får refusjon fra 
trygden undersøkelsene 
 
Helsestasjon 0-5 år 


 I 2014 ble det på helsestasjonen registrert 661 fødsler. I tråd med Byrådets målsetting har 
hjemmebesøk til nyfødte i løpet av de første to ukene etter hjemkomst vært prioritert. I 2014 har 
alle foreldre fått tilbud om hjembesøk, og 87 % av foreldre med nyfødte har hatt hjemmebesøk. 
Samhandlingsreformen har medført at kvinner etter normal fødsel har en liggetid på 2 dager på 
barselavdelingen. Mange foreldre opplever utrygghet den første tiden og det er viktig at 
helsestasjonen kommer raskt inn med støtte og veiledning. Premature barn og barn født med 
funksjonshemminger blir skrevet ut fra sykehus mye tidligere, og trenger flere hjemmebesøk og 
tettere oppfølging fra helsestasjon enn før. I henhold til samarbeidsavtale med OUS får 3 
helsesøstre jevnlig faglige oppdatering for å sikre godt oppfølging av premature barn. En 
helsesøster er fristilt fra vanlige oppgaver og har spesiell kompetanse i ammeveiledning, med den 
hensikt at hun kan gå raskt hjem til foreldre med startvansker. Helsestasjonen har et ”Åpen Dør”–
tilbud to ettermiddager i uken, hvor foreldre kan komme uten avtale. Erfaringer er at det er 
familiene med de aller minste som bruker dette tilbudet mest, men mange fedre som har permisjon 
kommer også innom.  
 
I 2014 ble helsestasjonen styrker for å ta 2 års undersøkelse hos helsesøster inn igjen i det faste 
programmet. Alle toåringer født etter juni 2012 har fått innkalling.  På denne undersøkelsen 
utføres en språkscreening, SATS. Samtalen rundt foreldrerollen og samspill med to-åringen er 
viktig innfallsport i dette forebyggende arbeidet mot vold i nære relasjoner. Ca. 71 % av alle 2-
åringene har vært på helsestasjonen i 2014. Rutiner for innkalling er endret og det forventes at 
dekningsgraden av 2-årsundersøkelser i 2015 vil bli nærmere 100 %. I 2014 er det gjennomført 
664 fireårsundersøkelser, nær 100 % av fireåringene. Også i forbindelse med 4-årsundersøkelse 
gjøres en språkkartlegging av barna.  
 
Kurset ”Godt Samliv” er et tilbud til alle førstegangsforeldre. Kursene er svært populære og det er 
venteliste for å få gå på kurs. I 2014 har det vært avholdt 4 kurs. 
 
Skolehelsetjeneste  
Elevtallet i grunnskolene øker. Fra høsten 2014 har Berg barneskole og Morellbakken 
ungdomsskole to klassetrinn. Blindern videregående skole åpnet høsten 2014, og har til sammen 
1100 elever primært fra tidligere Berg videregående og Fagerborg videregående. 
 
Bydel Nordre Aker har hatt en norm på 0,1 årsverk helsesøster pr 100 elev. Alle bydelens skoler 
var i 2014 bemannet etter denne normen. Nordre Aker har en bemanning i barne- og 
ungdomsskolene som er lavere enn snittet for skoler i Oslo. De videregående skolene har en 
styrket tverrfaglig skolehelsetjeneste med fagkonsulent i psykisk helse som arbeider sammen med 
helsesøster på skolene. Sammen med OUS HF, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Oslo 
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Nord, fikk bydelen høsten 2013 kr 645.000,- fra samhandlingstiltak 2013 (Oslo kommune) til 
«prosjekt tverrfaglig skolehelsetjeneste ved Nordberg ungdomsskole». En ansatt fra 
spesialisthelsetjenesten, BUP Oslo Nord, har fra januar 2014 arbeid i team med helsesøster på 
Nordberg skole en dag i uken. Målet med er å fange opp elever med psykiske problemer tidlig og 
gi hjelp til elever med lette psykiske vansker på deres egen arena. Det er også et mål å utvikle nye 
samarbeidsstrukturer mellom 1. og 2. linjetjenesten for å sikre smidig og helhetlig helsetilbud. 
Prosjektet videreføres i 2015.  
 
For øvrig har skolehelsetjenesten har gitt tilbud i henhold til Veileder for helsestasjon og 
skolehelsetjenesten (IS-1154). I tillegg til undersøkelser og vaksinasjoner etter anbefalt program, 
har det vært viktig å være tilgjengelig for elevene, med lett mulighet for «å komme innom» uten 
avtale. I grunnskolene flere tilbud om samtalegrupper til barn og nesten alle skoler har grupper for 
barn med skilte foreldre (PIS-grupper). I 2014 har skolehelsetjenesten hatt målsetting om tettere 
samarbeid med skolene rundt elever med høyt fravær, for å få gode rutiner for oppfølging av disse 
elevene. Minoritetselever med bakgrunn fra land som praktiserer kjønnslemlestelse har fått tilbud 
om samtale og undersøkelse. 
 
 
Helsestasjon for ungdom 
Helsestasjon for ungdom (HFU) holder til på Nydalen helsestasjon. Antall konsultasjoner i 2014 
var 865, en liten nedgang fra 2013. Besøksantallet har steget hvert år siden helsestasjonen åpnet i 
Nydalen i 2008.  Det er 484 ungdom som har besøkt helsestasjon for ungdom. HFU er åpen to 
ettermiddager i uken. Begge dager er bemannet med lege og helsesøster. Aldersgruppen som 
kommer på HFU er 14 til 23 år, men Nydalen HFU har en større andel ungdom i gruppen 19-22 år 
enn mange andre bydeler. Rundt 50 % av ungdommen som kommer på HFU, er over 20 år, 
studenter på BI eller studenter som bor i Nydalen-området, og mange er ikke folkeregistrert i 
bydelen. Det er jenter i aldersgruppen 20-24 år som har den høyeste abortraten, så det er viktig å 
nå denne gruppen.  På bakgrunn av dette har vi søkt og fått kr 110 000,- fra Statsbudsjettet 2014 
kap. 762, post 73, Handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort. Det søkes om 
videre støtte i 2015.  
 
Smittevern 
Bydelen har ansvar for å følge opp at alle nyankomne personer fra land med høy forekomst av 
tuberkulose. Bydelen skal sikre at alle gjennomgår nødvendige undersøkelser på eventuell smitte.  
Med det store antallet studenter som bor i bydelen gjelder dette mer enn 350 personer hvert år, og 
det er betydelig høyere enn i noen andre bydeler. I 2014 har 0,6 årsverk helsesøster arbeidet med 
smittevern og bydelen er à jour med innkalling av alle som skal undersøkes.  
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3.4.4 Hovedoversikt økonomi FO2B- netto driftsutgifter 
 


Tall i 1000 kr 


Netto driftsutgifter pr. 
KOSTRA-funksjon 


Regnskap 
2013 


Oppr. 
Budsjett 


2014 


Regulert 
budsjett 


2014 
Regnskap 


2014 


Avvik 
reg.bud/regn-


skap 2014 
231 Aktivitetstilbud for 
barn og unge 8 626 8 337 9 769 9 851 -82 


232 Forebygging, 
helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste 22 717 20 989 28 207 25 580 2 627 


244 Barneverntjeneste 10 957 9 808 13 881 13 582 299 


251 Barneverntiltak i 
familien 3 540 2 379 2 399 4 504 -2 105 


252 Barneverntiltak 
utenfor familien 22 348 25 981 26 860 24 758 2 102 


Sum netto utgifter *) 68 188 67 494 81 116 78 275 2 841 


 
 


3.4.5 Måltall for tjenesteproduksjon 
 


Obligatoriske måltall for 
funksjonsområde 2B - Barnevern 


Resultat 
2012 


Resultat 
2013 


Måltall     
2014 


Resultat 
2014 


Avvik 
resultat - 
måltall 


Andel avsluttede undersøkelser innen 3 
mnd. 100 % 98 % 100 % 98 % -2 % 


Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr 
fosterbarn under 18 år hvor Oslo har 
tilsynsansvaret 3,0 3,1 4,0 3,7 -0,28 


Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr 
fosterbarn 3,73 2,6 4 3,9 -0,1 


Andel barn i hjelpetiltak med gyldig 
tiltaksplan pr 31.12. 90,5 % 84,1 % 100,0 % 91,25 % -8,75 % 


 Bydelens vurderinger: 
Alle barn plassert i fosterhjem skal ha 4 tilsynsbesøk og 4 oppfølgingsbesøk innenfor 1 år. I 2014 
ble noen få besøk utsatt på grunn av sykdom. Disse besøkene er gjennomført pr. 31.1.15. 
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Nøkkeltall for: Nøkkeltall: Funksjonsområde 
2B - Barnevern (EST) 


Resultat 
2011 


Resultat 
2012 


Resultat 
2013 


Resultat 
2014 


Barn med tiltak i løpet av året 198 162 173 158 


Andel barn med barnevernstiltak ift. 
innbyggere 0-17 år 1,8 % 1,4 % 1,5 % 1,4 % 


Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år - 
barneverntjenesten 3 486 2 975 3 258 3 788 


Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 252) pr 
barn i barnevernet 128 190 123 568 121 207 109 856 


Brutto driftsutgifter pr barn (f. 244) 32 207 32 015 36 053 39 290 


Brutto driftsutgifter pr barn i opprinnelig 
familie (f. 251) 47 816 24 064 27 866 38 303 


Brutto driftsutgifter pr barn utenfor 
opprinnelig familie (f. 252) 562 140  538 289  682 696  568 896 


 
 
Bydelens vurderinger: 
Barneverntjenesten ble i 2014 ytterligere styrket med 1 stilling knyttet til saksbehandling. Det er 
en liten nedgang i antall barn med tiltak i 2014, men økningen i antall meldinger og 
undersøkelsessaker gjør at barneverntjenesten fortsatt opplever et stort arbeidspress. 
Barneverntjenesten etablerte et familieteam i 2010/ 2011 som fra da har jobbet som tiltak hjemme 
i familier. Dette er tiltak som tidligere ble kjøpt. Barneverntjenesten har mange barn med store og 
sammensatte hjelpebehov. Plasseringsutgiftene er mer kostnadskrevende enn tidligere, både i 
institusjoner og i fosterhjem. 
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3.5 FUNKSJONSOMRÅDE 3: PLEIE OG OMSORG 
 


3.5.1 Ansvarsområde 
 
Søknadskontoret 
Søknadskontoret har følgende ansvarsområde: 


 Gi informasjon, råd og veiledning om tjenestetilbud 
 Behandle søknader og tildele helse- og omsorgstjenester til innbyggere i alle aldersgrupper 
 Saksbehandling av TT tjeneste 
 Koordinering av demensomsorg og kreftomsorg 
 Ansvar for anskaffelser, kontraktsoppfølging, tilsyn og kvalitetskontroll ved kjøp- og salg 


av bo-, dag- og omsorgstilbud og sykehjemsplasser 
 Ansvar for koordinerende enhet for individuell plan(IP), opprettelse av koordinatorer, 


herunder opplæring 
 Ansvar for kontraktsoppfølging av private fysioterapeuter, sekretærfunksjon for eldrerådet 
 Koordinere bydelens tverrfaglige vedtaks- og tiltaksteam samt føre pleie- og 


omsorgsstatistikk 
 Koordinering og opplæring i fagsystemet Gerica 


 
 
Kjøp av bo- og dagtilbud 
Søknadskontoret har ansvar for tilsyn, kontraktsoppfølging og inngåelse av alle kjøp av bo- og 
dagtilbud. Alle kjøp skal utføres i henhold til overordnede retningslinjer/anskaffelses prosedyrer. 
 
 
Hjemmebaserte tjenester 
Hjemmetjenesten yter tjenester hjemlet i Lov om helse- og omsorgstjenester. Gjelder tjenestene 
hjemmesykepleie, praktisk bistand, støttekontakt, BPA og fysioterapi. I tillegg yter 
hjemmetjenesten følgende ikke- lovpålagte oppgaver: ergoterapi, dagsenter for eldre og 
aldersdemente, hverdagsrehabilitering, innsatsteam, alderspsykiatri og tjenester knyttet til Myrer 
Omsorg+. 
 
 
Tilrettelagte boliger og dagtilbud 


 Seksjonen for tilrettelagte boliger og dagtilbud gir et forsvarlig tilbud om nødvendig 
praktisk bistand og opplæring i henhold til gjeldende lovverk, og sørger for individuell 
tilpasning i tjenestetilbudet. 


 Seksjonen utfører tjenester til utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede i henhold 
til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. 


 Bydelen drifter eget dagsenter som gir tjenester til utviklingshemmede og fysisk 
funksjonshemmede. Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste. 


 I tillegg har seksjonen eget avlastningstilbud til barn og unge. 
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3.5.2 Hovedmål 
 
 
Søknadskontoret 
Brukere i Bydel Nordre Aker skal oppleve brukermedvirkning og respekt i møtet med 
søknadskontoret. Deres behov for informasjon og hjelp skal ivaretas på en forsvarlig måte. 
Kvalitet kjennetegnes gjennom vedtak i lov, forskrift og faglig dokumentasjon. 
Bydelen har et differensiert og fleksibelt tjenestetilbud med forsvarlig kvalitet som legger til rette 
for at den enkelte bruker skal kunne bo lengst mulig i eget hjem. 
 
 
Sykehjem 
Brukere som har behov for og oppfyller kriterier for tildeling av langtidsplass i sykehjem, 
innvilges dette gjennom vedtak. 
 
 
Hjemmebaserte tjeneste 
Tjenesten ytes etter individuelle behov slik at bruker kan bli boende lengst mulig i eget hjem. 
Tjenesten bidrar til å fremme mestring og forbedret livskvalitet gjennom brukermedvirkning og 
vektlegging brukerens egne ressurser, ønsker og muligheter. Dette omfatter områdene; 
hjemmesykepleie, praktisk bistand, fysioterapi, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistanse. 
 
 
Hjemmetjenesten omfatter ikke- lovpålagte oppgaver som: ergoterapi, dagsenter for eldre og 
aldersdemente, hverdagsrehabilitering, innsatsteam, alderspsykiatri og tjenester knyttet til Myrer 
Omsorg+ inngår i hjemmetjenestens virksomhet. Myrer Omsorg+ består av 91 omsorgsboliger for 
eldre, hvorav to av leiligheter benyttes til kortidsleiligheter. Målsetningen er å være et 
trivselssenter hvor beboerne gis mulighet til å fungere optimalt ut fra egne ressurser. Beboerne 
skal føle trygghet og oppleve størst mulig grad av selvstendighet og livskvalitet slik at de skal 
kunne fungere i eget hjem. 
 
 
Tilrettelagte boliger og dagtilbud 
Seksjonen gir et forsvarlig tilbud om avlastning og nødvendig praktisk bistand og opplæring i 
henhold til gjeldende lovverk, og sørger for individuelle tilpasninger i tjenestetilbudet. 
Dagtilbudet gir meningsfylte tilbud med individuell tilpasning innen gitte rammer. 
 
 
Seniorsentrene og frivillighetssentralen 
Seniorsentrene er sentrale ledd i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for den eldre 
del av befolkningen i bydelen. I 2014 har seniorveileder i bydelen i samarbeid med seniorsentrene 
og rehabiliteringsenheten i bydelen videreført og etablert flere frisklivs- og vedlikeholdsgrupper 
som er svært gode og populære tiltak. Ullevål Hageby, Kuben 62 +, Tåsen seniorseniorsenter og 
Grefsen Kjelsås frivillighetssentral er private med kommunalt driftstilskudd. Marka eldresenter er 
byomfattende. Samtlige sentre utarbeider egne årsberetninger. Sogn frivillighetssentral har 1 
kommunalt årsverk. 
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3.5.3 Situasjonsbeskrivelse 
 
Søknadskontoret 
Søknadskontoret har 18,7 stillingshjemler, Kontoret er inndelt i 3 team: 


 Team mottak-/sykehus 
 Team hjemmeboende 
 Team funksjonshemmede; 


 Samhandlingsreformen har vært hovedfokus også gjennom hele 2014. Det har vært 
arbeidet tett opp mot sykehusene for å få til et optimalt samarbeid. I oktober 2014 kom 
også OUS, Ullevål med på elektroniske meldinger som forenkler kommunikasjon 
mellom bydel og sykehus. 


 Kontoret har i 2014arbeidet mye med anskaffelser og oppfølging av kontrakter og har 
hatt et tett samarbeid med VEL (Velferdsetaten) 


 
 
Sykehjem 
Brukere som har behov for og oppfyller kriterier for tildeling av langtidsplass i sykehjem, 
innvilges dette gjennom vedtak. 
 
 
Hjemmebaserte tjenester 
Bydelen kommer best ut i byen i brukerundersøkelsen for hjemmesykepleie og er meget fornøyd 
med det. For både praktisk bistand og hjemmesykepleie evalueres resultatene og det jobbes 
målrettet med de utfordringene som undersøkelsen viser. Kompetansen hos personalet er under 
kontinuerlig vurdering ut ifra de behov som knytter seg til tjenestene. Samhandlingsreformen har 
ført til en utvikling mot stadig mer sammensatte brukerbehov som krever høy fagkompetanse. 
Pasienter med alvorlig sykdom og kort forventet levetid krever både generell og spesiell 
kompetanse og er tidkrevende. For å imøtekomme disse pasientene ble det i 2013 opprettet en 
spesialsykepleierstilling innenfor palliasjon. Denne stillingen er holdt ubesatt i 2013 og videreført 
ubesatt i 2014 som innsparingstiltak. Som erstatning for denne stillingen blir tjenesteansvarlige 
sykepleiere kurset innenfor palliasjon. Det er også avholdt norskkurs våren 2014 for å styrke 
norskkunnskapene hos ansatte. To avdelingssykepleiere har gått videreutdanning i verdibasert 
ledelse i regi av Oslo kommune. Hjemmetjenesten er blitt godkjent lærling bedrift i 2014 og har 
etablert lærlingplasser og utdannet veiledere til lærlingene. Det er etablert to lærlingplasser høsten 
2014. Fem nye lærlinger ventes neste år. 
 
I 2014 har det pågått to prosjekt innenfor ernæring. Nye retningslinjer fra helsedirektoratet IS-
1580, nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring er implementert i 
tjenesten ved vektkontroll og ulike tiltak knyttet til ernæring. Det er etablert ernæringsfyrtårn på 
hvert team med ekstra kompetanse innenfor området. HIOA har vært samarbeidspartner i det 
andre prosjektet «underernæring og legemiddelgjennomgang». 
 
Bestilt vedtakstid fra søknadskontoret for hjemmesykepleie og praktisk bistand i 2014 har ligget 
noe høyere enn tildelte ressurser for bemanning. Det har allikevel ikke ført til et samlet 
merforbruk. 
 
Ergo- og fysioterapitjenestene gir målrettet bistand innenfor forebygging og behandling og er en 
sentral pådriver i bydelens rehabiliteringstilbud. Tjenesten tilbyr målrettet opptrening, informasjon 
og veiledning til bruker, deres pårørende og aktuelt personale slik at brukeren kan fungere best 
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mulig. Ny tjeneste, hverdagsrehabilitering, er igangsatt og driftes med måltall 12-16 brukere til en 
hver tid. Målsetningen er å bedre fysisk og psykisk helsetilstand, øke selvstendighet, styrke 
mestringsevne, legge til rette for mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem og forebygge og/eller 
utsette behov for innleggelse i sykehus/sykehjem. Den nye tjenesten er tidsbestemt i vedtak og 
skal utføres av hjemmetjenestens personell innenfor praktisk bistand og hjemmesykepleie i nært 
samarbeid med koordinator fra rehabiliteringsenheten. Det har vært jevnlige arbeidsgruppemøter 
og prosjektleder har rapportert til styringsgruppen og gjort halvårlige korreksjoner i prosjektet. 
 
Bydelens egne dagsenter hadde i 62 plasser i 2014, hvorav 22 for eldre og 40 for mennesker med 
demens. De tre dagsentrene er alle lokalisert i Hareveien 10 med Babette (22 plasser for eldre), 
Hareveien dagsenter (16 plasser for demente) og Myrergløtt (16 plasser for demente). Med 
bakgrunn på tildelte midler fra Byrådet til oppfølging av Demensplan 2015 har bydelen mottatt 
øremerkede midler til oppstart av nye dagsenterplasser for demente. Det ble i 2013 derfor startet 
opp tilbud på ettermiddagen tre dager i uken med 8 plasser. Etter ett års drift der det ikke var 
rekruttering til tilbudet ble plassene overført dagtid ut året men videreføres ikke til 2015. 
 
Velferdsteknologi, universell utforming og demensvennlig fysisk tilrettelegging kan, sammen med 
tilpassede omsorgstjenester, medvirke til at eldre og hjelpetrengende kan bo lenger i kjente, trygge 
omgivelser. Teknologien kan gi støtte til både pleiefaglige, sikkerhetsmessige og praktiske 
gjøremål, slik at hjemmetjenesten i større grad kan konsentrere seg om brukeren. I 2014 har det 
vært undersøkt og oppstartet bruk av automatiske medisindispensere med varsling. 
  
Kjøp av bo- og dagtilbud 
Søknadskontoret har gjennomført flere kjøp av tjenester til små barn med store bistandsbehov i 
2014 og det er også foretatt anskaffelser av nye botilbud. Tilsyn og oppfølging av kontrakter som 
ble startet i 2013 har fortsatt i 2014 i samarbeid med andre bydeler og VEL for å få til en felles 
rammeavtale for Oslo kommune. Dagtilbud kjøpes av kommunale og private leverandører. 
Søknadskontoret fører tilsyn med alle kjøpsplasser, deltar i ansvarsgrupper og følger opp 
kontrakter. 
 
Tilrettelagte boliger og dagtilbud 
Seksjon for tilrettelagte boliger og dagtilbud gir praktisk bistand og opplæring til 
utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede i seksjonens 17 boliger med til sammen 99 
leiligheter.10 av leilighetene eies av beboerne. Alle beboerne mottar praktisk bistand og 
opplæring fra stedlig personal som er tilknyttet boligene. I tillegg gis praktisk bistand og 
opplæring til 10 utviklingshemmede som bor for seg selv i egne leiligheter. 
 
Enheten Sogn aktivitetshus gir aktivitetstilbud til 40 utviklingshemmede og fysisk 
funksjonshemmede. Aktivitetshusets drift er geografisk fordelt mellom fire steder. Dagtilbudet 
varierer fra 2 til 5 dager pr. uke, avhengig av brukernes funksjonsnivå. På bakgrunn av nye 
brukere høsten 2014, ble aktivitetshuset tilført 1 årsverk. 
 
Ved Berg gård avlastning og fritid gis avlastningstilbud til 11 barn og unge. Avlastningstilbudet 
varierer for hvert barn fra hver 4. helg til 75 % avlastning. Det gis også tilbud som aktivitetsskole 
(AKS) (tidligere SFO) som benyttes av 6 barn, og en ukentlig klubb som har vært benyttet av 9 
barn/unge.  
 
Seksjonen driftes så effektivt som mulig. Høsten 2014 ble en våken nattevakt omgjort til hvilende 
nattevakt i en av boligene. 
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Seksjonen har gode retningslinjer for oppfølging mht forvaltning av beboernes økonomiske midler 
og legemiddelhåndtering. Det er i løpet av dette året ikke blitt gjennomført tilsyn, men skal 
gjennomføres på nyåret. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9, rettsikkerhet ved 
bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning har også i 2014 
medført betydelige arbeidsoppgaver. Arbeidet har vesentlig vært knyttet opp til saksbehandling, 
utredning og tilrettelegging av tjenester før eventuelle vedtak om tvang og makt kan iverksettes. 
Bydelen har fattet 10 vedtak om bruk av tvang og makt overfor utviklingshemmede. 
Fylkesmannen overprøver alle vedtakene før endelig godkjenning.  
 
Lov om pasientrettigheter, kapittel 4A, har som formål å gi helsehjelp til pasienter uten 
samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp. Loven omfatter kommunehelsetjeneste, 
tannhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Det fattes vedtak hver gang tvang benyttes i hht dette 
lovverket. 
 
Begge ovennevnte lovverk er omfattende og stiller store krav til ansattes kompetanse, og økt 
saksbehandling i boligene. Med bakgrunn i lovverket og de myndighetskrav som stilles til ansattes 
kompetanse på disse områdene, har seksjonens opplæringsprogram for ansatte vært gjennomført. 
 
Styringssystemet behovsstyrt bemanning (BOB) vedtatt i Byrådet, omfatter riktig kompetanse i 
forhold til brukernes behov. Det er store utfordringer mht riktig bemanningsgrunnlag, og 
rekruttering av nødvendig kompetanse før igangsetting i den enkelte bolig. 
 
Kvaliteten står sentralt i det daglige arbeidet, og seksjonen har en kvalitetsgruppe. 
 
Det har inneværende år vært stor fokus på tiltak som kan redusere sykefraværet ytterligere. 
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3.5.4 Hovedoversikt økonomi FO3 – netto driftsutgifter 
 
 


     
Tall i 1000 kr. 


Netto driftsutgifter pr. 
KOSTRA-funksjon 


Regnskap 
2013 


Oppr. 
Budsjett 


2014 


Regulert 
budsjett 


2014 
Regnskap 


2014 


Avvik 
reg.bud/regn-


skap 2014 
234 Aktiviserings- og 
servicetjenester overfor 
eldre og personer med 
funksjonsnedsettelser 55 379 53 295 58 449 56 103 2 346 


253 Helse- og 
omsorgstj. i institusjon 250 312 235 074 244 231 237 968 6 263 
254 Helse- og 
omsorgstj. til 
hjemmeboende 310 734 297 592 326 507 320 254 6 253 


261 Institusjonslokaler 513 671 671 574 97 


Sum netto utgifter *) 616 938 586 632 629 858 614 899 14 959 


 
 


3.5.5 Måltall for tjenesteproduksjon 
 
 


Obligatoriske måltall for 
funksjonsområde 3 - Pleie og omsorg 


Resultat 
2012 


Resultat 
2013 


Måltall     
2014 


Resultat 
2014 


Avvik 
resultat - 
måltall 


Andel av bydelenes årsverk i pleie og 
omsorg med relevant fagutdanning 68 % 67 %  70 % 71,1 %  + 1,1 %  


Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - 
andel fornøyde brukere hjemmesykepleie 94 % ** > 80 %  93 % + 19 %  


Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - 
andel fornøyde brukere praktisk bistand 90 %  **  >80 %   86 %  + 6 % 
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Nøkkeltall for FO3 - Pleie- og omsorg (EST)
Resultat 


2011
Resultat 


2012
Resultat 


2013
Resultat 


2014 Kildegrunn-lag (1)
Andel personer 80+ pr 31.12 4,2 % 4,0 % 3,9 % 4,0 % Kostra-bydel nivå 3


Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr 
innbygger 1) 11 024        11 639      12 460      12 835        Kostra-bydel nivå 2


Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og 
omsorgstjenester 1) 327 929      344 457    383 396    359 191      Kostra-bydel nivå 3/årsstatistikk


Netto driftsutgifter pr. 
hjemmetjenestemottaker 1) 202 308      216 015    252 437    278 718      Kostra-bydel nivå 3/årsstatistikk


Andel egne innbyggere 80 år og over som 
mottar hjemmetjenester 2) 32,3 % 31,1 % 29,7 % 28,2 % Årsstatistikk


Andel egne innbyggere 66 år og under som 
mottar hjemmetjenester 2) 0,9 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % Årsstatistikk


Andel egne innbyggere 67 - 79 år som 
mottar hjemmetjenester 2) 4,9 % 5,2 % 5,8 % 5,2 % Årsstatistikk


Andel egne innbyggere 80-89 år som mottar 
hjemmetjenester 2) 28,9 % 26,7 % 25,1 % 22,6 % Årsstatistikk


Andel egne innbyggere 90 år og over som 
mottar hjemmetjenester 2) 43,4 % 45,7 % 46,1 % 47,6 % Årsstatistikk


Andel egne innbyggere 80 år og over som 
bor i institusjon 3) 16,4 % 15,9 % 15,3 % 14,9 % Årsstatistikk


Andel egne innbyggere 67 - 79 år som bor i 
institusjon 3) 2,0 % 2,0 % 1,9 % 1,8 % Årsstatistikk


Andel egne innbyggere 80 - 89 år som bor i 
institusjon 3) 10,0 % 10,5 % 9,4 % 9,3 % Årsstatistikk


Andel egne innbyggere 90 år og over som 
bor i institusjon 3) 37,8 % 33,9 % 36,2 % 34,6 % Årsstatistikk


Andel sykehjemsbeboere på  tidsbegrenset 
opphold  4) 12,7 % 13,3 % 9,6 % 11,6 % Årsstatistikk


3) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg som er hjemlet i lov om kommunale 


helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6, dvs boformer der det kan kreves vederlag for opphold i 


institusjon. 


4) Sykehjem, hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunenene


1) Netto driftsutgifter, kommuneregnskapet, Rapporteres kun kun ved årsslutt pr 31.12


2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første 


ledd nr. 6)Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid.I henhold 


til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, 


herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrst personlig assistent.
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3.6 FUNKSJONSOMRÅDE 4: ØKONOMISK SOSIALHJELP 
 


3.6.1 Ansvarsområde 
 Personer som ikke kan sørge for sitt livsopphold eller trenger hjelp for å overvinne eller 


tilpasse seg en vanskelig livssituasjon, kan ha rett på økonomisk sosialhjelp i henhold til 
Lov om sosiale tjenester i NAV §§18 og 19. Det understrekes at sosialhjelp er en 
subsidiær ytelse, hvor alle andre muligheter skal utnyttes før sosialhjelp kan ytes. NAV 
sosialtjenesten kan også sette vilkår knyttet til sosialhjelpen. 


 Gi økonomisk bistand bosatt i Bydel Nordre Aker og personer uten fast bopel født den 4. 
og 27. i måneden. 


 Bistand til aktivisering og sysselsetting i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV. 
 


3.6.2 Hovedmål 
Hjelp til selvhjelp i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV. 
 
Byrådets mål på området er å: 


 sørge for at personer i målgruppen for kvalifiseringsprogrammet får muligheter til å 
komme i arbeid eller annen aktivitet 


 redusere bruken av sosialhjelp som livsgrunnlag og langtidsytelse for målgruppen 
 


3.6.3 Situasjonsbeskrivelse 
NAV sosialtjenesten har opplevd en økning i antall sosialhjelpsmottakere i 2014 – 864 personer 
mottok økonomisk sosialhjelp i løpet av året. Gjennomsnittlig utbetaling pr. klient pr. måned var 
kr 10 323. NAV sosialtjenesten har sett en økning i antall personer som har vært i behov av akutt 
overnatting som en følge av mangel på gode og tilgjengelige leieboliger. Ved årets slutt var 43 
personer i kvalifiseringsprogrammet. NAV sosialtjenesten er i en prosess i forhold til 
sysselsettingsarbeidet som vil fortsette i 2015 med tanke på å gi brukerne tettere oppfølging for 
raskere å komme ut i arbeid. NAV sosialtjenesten har et velfungerende mottak og god faglig 
oppfølging av den enkelte klient. 
 
Sikkerhet er et viktig tema for NAV sosialtjenesten. Det er utarbeidet sikkerhetsrutiner, og 
publikumsmottaket er under oppbygging med planlagt åpning 26.januar 2015. 
 


3.6.4 Hovedoversikt økonomi FO4 – netto driftsutgifter  
 


     
Tall i 1000 kr 


Netto driftsutgifter pr. 
KOSTRA-funkjon 


Regnskap 
2013 


Oppr. 
Budsjett 


2014 


Regulert 
budsjett 


2014 
Regnskap 


2014 


Avvik 
reg.bud/regn-


skap 2014 
276 Kvalifiseringsordn. 7 874 11 058 11 133 10 170 963 


281 Økonomisk 
sosialhjelp 32 127 28 208 28 760 34 301 -5 541 


Sum FO4 *) 40 000 39 266 39 893 44 471 -4 578 
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3.6.5 Økonomisk og sosial trygghet 
 
Antall sosialhjelpsmottakere (KOSTRA bydel nivå 3) 864* 


Antall deltakere i introduksjonsordningen 31.12. (årsstatistikk) 59 


Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet 31.12. (Qustback) 43 


Utbetalt sosialhjelp (funksjon 281 brutto utgift i 1 000 kr.) 36 039 


Utbetalt introduksjonslønn (funksjon 275 art 1089 i 1000 kr.) 7 714 


Utbetalt kvalifiseringsstønad (funksjon 276 art 1089 i 1000 kr.) 8 672 


*Antall sosialhjelpsmottakere er økt fra 846 i 2013 til 864 i 2014. 
 


3.7 RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL 
Bydelen driver systematisk kvalitetsarbeid som sikrer at tjenestene blir utført, styrt og forbedret i 
henhold til lovkrav og øvrige gjeldende kvalitetskrav.  
 
Kvalitetsarbeidet, herunder risikostyring og internkontroll omfatter: 


1. Dokumentstyring gjennom utvikling av prosedyrer og andre kvalitetsdokumenter, 
dokumentrevisjon og implementering blant de ansatte 


2. Avviksrapportering og oppfølging av avvik 
3. Systematisk oppfølging av seksjonenes kvalitetsarbeid gjennom virksomhet i et overordnet 


kvalitetsutvalg og seksjonsvise kvalitetsgrupper 
 
Systematisk oppfølging av kvalitetsarbeidet i seksjonene omfatter fokus på sårbarhetsområder, 
planlegging, prosedyreutvikling, avvikshåndtering og resultater. Virkemidler er møter i 
kvalitetsutvalget, rapportering og årlig oppsøkende virksomhet i regi av kvalitetsutvalget.  
 
Alle seksjoner i driftsavdelingen redefinerte i 2014 risiko- og sårbarhetsområder for sin 
virksomhet som et av flere grunnlag for kvalitetsoppfølging, forbedring og prosedyreutvikling. I 
løpet av 2014 tok samtlige seksjoner i bruk Kvalitetslosen som elektroniske kvalitetsstyrings-
systemet. Systemet er verktøy for avviks- og dokumenthåndtering. 
 
Seksjonene rullerte sine virksomhetsplaner til perioden 2013– 2016. Planene gjenspeiler 
seksjonenes sårbarhetsområder, utfordringer, målsettinger og tiltak for perioden. 
 
Systematisk gjennomgang av kvalitetsarbeidet ble gjennomført i samtlige seksjoner gjennom 
intern kvalitetskontroll. Gjennomgangen dokumenterer virksomheten i kvalitetsgruppene og 
utfordringer, mål og strategier når det gjelder kvalitetsforbedring. 
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4 SÆRSKILT RAPPORTERING 
 


4.1 TILTAK FOR Å FORBEDRE SERVICE OVERFOR BRUKERNE 
 
Det er god tilgjengelighet i NAV sosialtjenestens publikumsmottak. Det er avsatt 2 
parkeringsplasser til personer med funksjonsnedsettelser. 
 


4.2 HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER 
 
Områder fra handlingsplanen Ja/nei 
Har virksomheten utarbeidet 
handlingsplan for mennesker med 
funksjonsnedsettelser?  Ja 


Er det utarbeidet konkrete tiltak på 
handlingsplanens satsingsområder? 1)  Ja 


Tiltak gjennomført i 2014 XXX 


1.    


2.   


3.    


 
 


4.3 TILTAK/AKTIVITETER I TRÅD MED OSLO KOMMUNES FOLKEHELSEPLAN 
 
Folkehelsetiltak/prosjekter avsluttet pr. 31.12.2014         


Navn på tiltaket 


Ansvarlig 
kommunal 


instans 
Samarbeids-


partnere Finansiering Tidsrom 
Avsluttet 


Ja/Nei 
Kontakt-


informasjon 
Frisklivsgrupper Hjemmetj. Seniorsenter Fylkesmannen 2013 Nei W. Hansen 


Hverdagsrehabilitering Hjemmetj. Søknadsktr. Helseetaten 2013 Nei W. Hansen 


Psykomotoriske 
treningsgrupper  Søknadsktr. 


Privat 
fysioterapeut Fylkesmannen 2014 Nei W. Hansen 


Årlig aktivitetsdag for 
eldre Hjemmetj. * Fylkesmannen 2014 Nei W. Hansen 
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4.4 LIKESTILLINGSTILTAK RETTET MOT BYENS INNBYGGERE 
 


    Ja  Nei 
Har virksomheten en overordnet plan for 
tilrettelegging av tjenestetilbud til en etnisk 
mangfoldig befolkning? 


    x 


Hvis ja, beskriv kort hvilke områder eller tjenestesektorer dette gjelder 


Har virksomheten benyttet brukerundersøkelser i 
arbeidet med å tilrettelegge tjenester? 


  x   


Har virksomheten konsultert 
innvandrerorganisasjoner e.l. i arbeidet med å 
tilrettelegge tjenester 


    x 


Har virksomheten gjennomført tiltak som gir 
ansatte økt innsikt i eller opplæring om 
mangfoldspørsmål? 


  x   


Har virksomheten tilpassete og tilrettelagte 
tjernestetilbud for disse gruppene? 


  x   


Hvis ja, gjelder dette Informasjonstiltak 
(oversettelse, tolk, o.l.) 


x   


  Minoritetsrådgivere, 
linkarbeidere o.l. 


  x 


  Samarbeid med frivillige 
aktører 


  x 


  Tilpasninger til brukernes 
tro og livssyn 


  x 


Har virksomheten utviklet måter å tilrettelegge 
tjenester som har vært vellykket (eksempler på best 
practice) 


    x 


Beskriv kort 


Andre kommentarer:  
Mangfoldspørsmål har mindre omfang og er mindre fokusert generelt i bydelen med unntak av tjenester 
knyttet til barnevern og NAV Sosial 
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4.5 RAPPORTERING INNEN HR-OMRÅDET OG HELSE– MILJØ OG SIKKERHET 
(HMS) 


 
 
LIKESTILLING OG MANGFOLD I ARBEIDSGIVERROLLEN 
Tilstandsrapport likestilling, deltid og fravær           


                      


  
Heltid Deltid Midlertidig 


ansatte 
Fravær pga. 


foreldre-
permisjon 


Personal-
politisk tiltak 


Totalt i 
virksomheten (N)           


Kjønn M % K% M % K% M % K% M % K% M % K % 
2014 22 % 78 % 26 % 74 % 29 % 71 % 1 % 99 %     


2013 21 % 79 % 27 % 73 % 29 % 71 % 7 % 93 %     


 
 
 
TILSTAND LØNN OG KJØNN: 
    Kjønnsbalanse Lønnsbalanse 
    


Kategori 
  


Menn 
 % 


Kvinner  
% 


Total  
(N) 


Menn 
 (kr) 


Kvinner  
(kr) 


Kvinner 
andel  


av menn % 


Totalt i virksomheten 2014 25 75 1 508 25 457 21 884 116 
2013 26 74 1 526 24 734 20 149 123 


Toppleders 
ledergruppe inkl. 
toppleder 


2014 100 0 3 75 158   0 


2013 100 0 3 70 152   0 
 
 
 
LIKESTILLINGS- OG MANGFOLDSTILTAK 
LIKESTILLINGSTILTAK       


Tilstandsanalyse Ja Nei Hvis nei, hvorfor ikke? 
Har virksomheten i løpet av 2014 
analysert/oppdatert hvilke likestillings- og 
mangfoldsutfordringer den står overfor?   X  Vi har ikke hatt rom for dette 


 
 
MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 
Medarbeiderundersøkelsen ”Bedre 
kommune” 


Resultat 2012 Resultat 2013 Resultat 2014 Kommentar 


Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet 4,6 4,7 4,7   


Svarprosent på 
medarbeiderundersøkelsen 


75 81 
83   


Svarprosent på gjennomførte 
medarbeidersamtaler  


47 50 50 
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HMS 


MÅL Ja Nei Kommentarer 
Er det fastsatt oppdaterte mål på HMS-området? Ja     


På hvilke lovområder er det fastsatt HMS-mål (arbeidsmiljø, 
brannsikkerhet, el-sikkerhet, produktkontroll eller ytre mål) 


    Arbeidsmiljø, sykefravær 


Hvis det ikke er fastsatt på disse områdene; hvorfor?       


Med utgangspunkt i målformuleringene, er det utarbeidet 
tiltaksplaner/handlingsplaner? 


Ja     


Er handlingsplaner/tiltaksplaner innpasset i de årlige 
budsjetter og økonomiplaner? 


Ja     


RISIKOVURDERINGER       


Er det gjennomført risikovurderinger innen HMS? Ja     


Er det iverksatt tiltak for å redusere risiko? Ja   Fortløpende ute på det enkelte 
tjenestested 


REVISJON       


Er det gjennomført internt tilsyn (systemrevisjon, 
verifikasjoner) i egen virksomhet for å sikre at HMS-systemet 
fungerer som forutsatt? (Det spørres ikke om det har vært 
gjort endringer - revisjon i eget HMS-system) 


Ja     


ARBEIDSTID       


Har virksomheten rutiner og internkontroll som sikrer 
etterlevelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser 
og som fanger opp og retter eventuelle avvik som 
fremkommer? (Se Rundskriv 24/2014) 


Ja     


Har arbeidstid inngått i HMS-opplæringen i virksomheten i 
2014? (Se Rundskriv 24/2014)+B16 


   Nei Blir tatt inn som en del av HMS  
grunnopplæring 


 
 
SYKEFRAVÆR 


Sykefravær i % - 
Gjennomsnitt pr. år 2012 2013 2014 


Endring i  
%- poeng 


2013- 2014 
Menn 6,2 7,1 6,1 1,0 


Kvinner 9,8 10,5 11,3 -0,8 


Totalt 8,7 9,7 10,1 -0,4 


Herav barnehager         


Menn   7 6,7 0,3 


Kvinner   11,8 12,6 -0,8 


Totalt barnehager   11 11,5 -0,5 
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4.6 FORVALTNING AV KUNSTVERK I OSLO KOMMUNES VIRKSOMHETER 
 
Endringer i løpet av 2014. Rapportering på OKK.E.nr.*) og OKK.nr.**) 
Type Antall OKK 


registerte 
kunstverk 
(Ref. liste) 


Kunstverk 
ikke funnet 
2014, 
oppgi 
OKK.E.nr. 


Kunstverk 
stålet, 
oppgi 
OKK.E.nr. 


Kunstverk 
skadet, 
oppgi 
OKK.E.nr. 


Innkjøp 
2014, antall 
uregistrerte 
kunstverk 


Maleri 7 8811 
 


12031 1 


Grafikk 18 8812 
 


    


Skulptur 1 3560 
 


    


Tekstil   UA753 
 


    


Foto   3280 
 


    


Diverse 3   
 


    


Totalt 29 5   1 1 
*) Oslo kommunes kunstsamling, ekstern, registreringsnummeret for kunst 


**) Oslo kommunes kunstsamling, registreringsnummeret for kunst 


 
 


4.7 REKRUTTERING AV LÆRLINGER 
 
8 lærlinger avsluttet sin lære tid høsten 2014. 6 nye lærlinger ble tatt inn samme høst, 2 på 
helsefag og 4 på barn– og ungdomsarbeiderfaget. Pr 31.12 2014 står bydelen med 6 lærlinger. 
Ytterligere 6 læringer tas inn i 2015. 
 


4.8 GJELDSOFFERASSISTANSE 
 
Gjeldsrådgiver ved NAV sosialtjenesten gir råd/ veiledning til bydelens befolkning innen feltet. 
Det gis også hjelp til å rydde opp i skjønnslignet skatt og til henvisning til Namsfogden for å søke 
gjeldsordning. Både NAV sosialtjenestens mottakskonsulenter og sosialkonsulenter i oppfølging, 
gir gjeldsrådgivning. De hjelper med stopp av trekk– påleggstrekk og utleggstrekk, og gir generell 
rådgivning innen feltet. Saker som gjelder bolig og tvangssalg prioriteres umiddelbart. 
 


4.9 SPRÅKSTIMULERENDE TILTAK FOR BARN I FØRSKOLEALDER 
 
Bydel Nordre Aker har en relativ lav andel minoritetsspråklige barn, og resultater fra nasjonale 
prøver og dialog med bydelens skoler viser at barna i bydelen har gode norskferdigheter 
sammenlignet med mange andre bydeler. Bydelen ser imidlertid betydningen av tidlig 
språkstimulering og viktigheten av barnehagen som læringsarena. Språkarbeidet er koordinert og 
initiert gjennom Nordre Aker skolen og i samarbeid med Tverrfaglig ressursteam. Særlig 
logopedene i ressursteamet har gitt tilbud om opplæring vedr språkstimulering til barnehage-
ansatte. I bydelens språkarbeid har det vært fokus på veiledning ut til barnehagene, workshops og 
kurs. Logoped fra ressursteamet har holdt kurs for barnehagemedarbeidere og styrere med fokus 
på å fremme et godt språkmiljø i hverdagen. Både for norskspråklige og minoritetsspråklige barn. 
Tilsammen har 132 ansatte fra private og kommunale barnehager deltatt på disse kursene. 
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Bydelen har gjennomført fagmøter med fokus på gjennomføringen av prosjektene knyttet til 
Oslobarnehagens satsing på språk med både kommunale og private barnehager.  
Gjennom prosjekt Oslobarnehagen har ansatte, pedagogiske ledere og styrere, fått opplæring i 
TRAS og barnehagens språkmiljø. 
  
Bydelen har åpen barnehage for minoritetsspråklige barn uten barnehageplass i Badebakken 
barnehage, 2 dager i uken. Åpen barnehage har et samarbeid med helsestasjonen og jobber for at 
de eldste førskolebarna skal få barnehageerfaring før de starter på skolen. Bruken av åpen 
barnehage har økt høsten 2014 i forhold til 2013, og har gjennomsnittlig vært besøkt av 8 barn 
med foresatte pr. uke.   
 
 


4.10 VIKARBRUK I BARNEHAGER 
 
Vurdering av behovet for vikar ved sykdom eller annet fravær gjøres av ledelsen i den enkelte 
barnehage i nært samråd med barnehagens ansatte. Det eksisterer ikke absolutte prosedyrer for 
vikarbruk, hensynet til forsvarlig og kvalitetsmessig god drift legges til grunn for beslutning om å 
sette inn vikar. 
 


4.11 NORSKOPPLÆRING FOR ANSATTE I BARNEHAGENE 
 
Det stilles krav om norskkunnskaper tilsvarende norskprøve 3 ved nyansettelser. Ved forespørsler 
er det ikke meldt behov om norskopplæring for ansatte fra barnehagene. I brukerundersøkelsens 
spørsmål vedr hvordan foresatte vurderer ansattes norskkunnskaper scorer de kommunale 
barnehagene 5,65. 
 
 
Antall ansatte 
med mangelfulle 
norskkunnskaper 


Antall ansatte 
som har deltatt 
på norskkurs 


Finansiering 
(sentrale eller 
bydelens midler) 


0     


 
 
  







Årsberetning for bydel Nordre Aker for 2014 
 


Årsberetning 2014 Bydel Nordre Aker (3) 47 


5 UTARBEIDELSE AV OSLO KOMMUNES MILJØ- OG 
KLIMARAPPORT 2014  


 
 
I 2014 ble det administrativt besluttet at bydelen skulle forsøke å bli godkjent for sertifisering etter 
hovedkontormodellen i Miljøfyrtårnstiftelsen. Denne modellen medfører et bredere og mer 
omfattende ansvar i selve bydelsadministrasjonen (hovedkontoret), med tilsvarende enklere 
sertifisering for tjenestestedene, i gjennomsnitt under 50 % av de gjeldende bransjekravene. 
Modellen forutsetter en sterkere forankring av ansvar og oppgaver i bydelsadministrasjonen, dette 
for å hindre at sertifikater blir tapt ved resertifiseringene. 
 
Miljøfyrtårnstiftelsen og Bymiljøetaten ga «grønt lys» for at bydelen skulle, som den første 
instansen i Oslo sammen med UDE, gå i gang med å forberede innføringen av hovedkontor-
modellen i august 2014. 
 
Det ble nedsatt ei intern miljøgruppe på 7 medlemmer inklusive hovedverneombud, ledet av  
ass. bydelsdirektør, til å bistå plan- og miljøkonsulenten i arbeidet. 
 
Plan- og miljøkonsulenten ble gitt opplæring av stiftelsen i oktober 2014. 
 
Alle øvrige sertifiseringer ble lagt på is inntil hovedkontoret er blitt sertifisert. Dette er planlagt til 
april- mai 2015.  
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6 OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK OG FLERTALLSMERKNADER 
 


6.1.1 UTKVITTERING AV BYSTYRETS VERBALVEDTAK OG MERKNADER 
 
H10. Mottak av flyktninger  
Oslo kommune tar imot 500 flyktninger i 2014 
 
Bydelens kommentar: 
Bydelen har fylt opp egen kvote på 36 flyktninger  
 
H13. Introduksjonsprogrammet  
Byrådet bes sørge for bedre undervisning i pasientrettet helseinformasjon i 
introduksjonsprogrammet. 
 
Bydelens kommentar: 
Det jobbes det aktivt med  
 
K20. Norskopplæring for barnehageansatte (KON) 
Bystyret ber byrådet sikre at alle barnehageansatte som ikke behersker norsk godt nok skal tilbys 
norskopplæring. 
 
Bydelens kommentar: 
Bydelen jobber med dette, kartlegger løpende og ingen ansettes uten å ha bestått Norskprøve  
3  
 
VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER: 
 
H15/2013 Demensteam  
Demensteam i alle bydeler må sikre at de som jobber i hjemmebasert omsorg har god opplæring i 
hvordan avdekke og rapportere kognitiv svikt. 
 
Bydelens kommentar: 
Bydelen har demenskoordinator og etablerer demensteam tidlig 2015 
 
H17/2013 Levering av hjemmetjenester i brukervalgordning (H12/2012)  
Byrådet gis fullmakt til å inngå nye avtaler med leverandører for levering av hjemmetjenester i 
brukervalgordning i hjemmetjenesten. 
 
Bydelens kommentar: 
Leverandøravtaler tas til orientering og videreformidles til brukere og søkere av tjenester 
 
H19/2013 Informasjon om hjelpemidler  
Alle brukere og deres pårørende i hjemmetjenesten skal få informasjon om aktuelle hjelpemidler 
som kan hjelpe dem i hverdagen. 
 
Bydelens kommentar: 
Slik informasjon gis 
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H27/2013 Innføring av garanti i hjemmetjenesten  
Byrådet bes så langt det er mulig organisere hjemmetjenesten slik at brukere har mulighet til å 
velge selv om de kun ønsker bistand fra personer av samme kjønn til intim hjelp som dusjing. 
 
Bydelens kommentar: 
Bydelen imøtekommer dette så langt råd er. Ved henvendelser om tjenester utføres 
førstegangsbesøk. Formålet er å få til god vurdering slik at det fattes vedtak på rett tjeneste, samt 
ivaretakelse av brukermedvirkning og relevant informasjon om tjenestetilbud og rettigheter. Et 
eget punkt i prosedyren for førstegangsbesøk omhandler forventningsavklaringer der bruker kan 
uttrykke ønsker blant annet når det gjelder tjenesteyter (kjønn) og tid for utførelse av tjenesten.  
Bydelens søknadskontor og hjemmetjeneste følger bydelens overordnede prosedyre for 
brukermedvirkning som legger føringer for hvordan systematisk brukerinnflytelse i utforming av 
tjenestetilbud og i tjenesteutøvelsen skal ivaretas.  
 
 
H30 Vern for eldre  
Byrådet bes sørge for at kontakttelefonen for eldre som er utsatt for vold blir bedre kjent i alle 
deler av befolkningen. 
 
Bydelens kommentar: 
Alle brukere får informasjon om dette – står også omtalt på bydelens hjemmesider 
 
 
H32/2013 Forebyggende helsearbeid i bydelene  
Familieplanlegging skal inngå som en naturlig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelene 
 
Bydelens kommentar: 
Bydelen følger opp slikt arbeid bl.a gjennom egne familieveiledere 
 
 
H47/2011 Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten  
Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten består av revisjonsbesøk, objektive indikatorer, 
brukerundersøkelser, pårørendeundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Brukerundersøkelser 
foretas årlig i samtlige sykehjem og brukere av hjemmetjenester. Objektive indikatorer i sykehjem 
registreres per tertial og årlig i hjemmetjenesten. Revisjonsbesøk gjennomføres annet hvert år i 
bydelenes bestillerkontor og hos kommunale og private utførere av hjemmetjenester og annet 
hvert år i sykehjemmene. Pårørendeundersøkelser gjennomføres årlig i samtlige sykehjem. 
Kvalitetsrevisjonene skal også omfatte sammenfatning av mottatte avviksmeldinger og eventuelle 
klager fra beboere/brukere. Analyse av medarbeiderundersøkelser skal presenteres sammen med 
resultater av kvalitetsmålinger. 
 
Bydelens kommentar: 
Bydelen følger opp de ulike kvalitetsmålingene løpende. Bydelen kommer i all hovedsak godt ut 
av disse målingene 
 
 
H12/2010 Hjemmehjelp for døve og døvblinde 
Bystyret forutsetter at døve og døvblinde som får vedtak om hjemmehjelp, har rett til å velge en 
hjemmehjelp som kan kommunisere med dem, og ber byrådet sørge for at denne muligheten 
opprettholdes. 
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Bydelens kommentar: 
Det er få bruker med slike funksjonshemming og de får hjelp fra medarbeidere som kan 
kommunisere med dem. 
 
H15/2010 Gjeldsofferassistanse 
Byrådet bes om ha et særlig fokus på gjeldsofferassistanse for vanskeligstilte skatteytere som pga. 
sin livssituasjon har pådratt seg skattegjeld de ikke makter å betjene. Bydelene bes om å redegjøre 
for sitt generelle gjeldsrådgivningsarbeid i forbindelse med årsberetningene. 
 
Bydelens kommentar: 
Følges opp av godt kvalifisert gjeldsrådgiver i NAV Sosial 
 
H24/2008 Barn av sosialklienter  
Byrådet bes i samarbeid med bydelene medvirke til at sosialkontorene også legger vekt på barnas 
behov for fritidsaktiviteter når de vurderer støtten til barnefamilier. 
 
Bydelens kommentar: 
Dette har bydelen fokus, slik ekstra støtte gis. Ved utregning av sosialhjelp tas det alltid hensyn til 
barn der dette er aktuelt 
 
H55/2006 Eldresentrene – tilfredsstillende tilbud til alle over 67 år  
Bystyret mener eldresentrene er en viktig del av tiltakskjeden for eldre i byen, og ber bydelene 
innenfor rammen av de økte økonomiske rammene sørge for at eldresentrene gir alle eldre over 67 
år et godt tilbud. 
 
Bydelens kommentar: 
Dette følges tett opp gjennom egne samarbeidsavtaler med seniorsentrene og bydelens egen 
seniorkonsulent. Eget program for frisklivsaktiviteter er etter hvert godt innarbeidet i bydelens 
sentra. 
 
S40/2008 Universell utforming (MOS/EST) 
Byrådet bes om å rapportere til bystyret årlig om oppfølging og fremdrift i planene om universell 
utforming, særlig knyttet til kollektivtrafikk og bygninger. Rapporteringen må skje i forbindelse 
med virksomhetenes og byrådets årsberetning. 
 
Bydelens kommentar: 
Bydelen følger opp gjennom det arbeid somfiner sted i miljø, plan og samferdselskomiteen der 
regulerings-, bygge-, og plansaker er til behandling. 
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Flertallsmerknader fra bystyrets behandling av budsjett som krever utkvittering og som forventes 
omtalt i tertialrapportering og årsberetning 
 
Flyktninger - enslig mindreårige asylsøkere 
Komiteen viser til at enslige mindreårige asylsøkere er en sårbar gruppe som trenger oppfølging 
for å tilpasse seg det norske samfunnet. Mange opplever sosial isolasjon og fremmedgjøring og 
har lite kontakt med sitt lokalmiljø. Dette vanskeliggjør både integrering og muligheter for raskt å 
kunne lære seg norsk. Komiteen mener at kommunen i større grad må følge opp og hjelpe unge 
enslige asylsøkere med å finne seg til rette i lokalmiljøet. 
 
Bydelens kommentar: 
Bydelen følger opp en gruppe enslige mindreårige flyktninger gjennom familieteamet i BV, 
BYMIF og bofellesskap 
 
Introduksjonsprogrammet 
Komiteen ser at innvandrere benytter seg av helsetilbudet i mindre grad enn den øvrige 
befolkningen. Deler av årsaken er manglende kunnskap og informasjon om det eksisterende 
tilbudet, samt skepsis mot det norske helsevesenet. Komiteen mener mer kan gjøres for å bygge 
tillit til helsevesenet hos innvandrerbefolkningen.  
 


Bydelens kommentar: 
Dette følges opp gjennom aktiv deltagelse av NAV sosial i innvandreres møte med helsevesenet, 
man følger til lege, helsestasjon o.l. 
 
Bydelsbarnevernet 
Komiteen viser til at kunnskapen om hva barnevernet kan bistå med er lav i alle lag av 
befolkningen og spesielt hos innvandrerbefolkningen. Dette gjør at noen kan kvie seg for å be om 
hjelp og tilliten til barnevernet kan være lav. Komiteen mener det er avgjørende at det blir kjent 
hva barnevernet kan bistå med. Barnevernet bør arbeide med tillitsskapende arbeid rettet mot 
ulike minoritetsgrupper.  
 
Bydelens kommentar: 
Dette følges opp gjennom den løpende informasjon BV gir sine samarbeidspartnere f. eks – 
skoler, barnehager, sykehus, politi, barne- og ungdomspsykiatrien og som gis når BV er kontakt i 
forbindelse med bekymringsmeldinger o.l. 
 
Eldreomsorg 
Komiteens flertall, medlemmene fra H, V og F, viser til verbalvedtak H36/2012, samt foreløpig 
utkvittering av dette i notat 216/2013 fra byråden for eldre til Helse- og sosialkomiteen. Disse 
medlemmer forutsetter at byrådet også i 2014 vil sørge for at intensjonene i verbalvedtaket – at 
bydelenes tildelingspraksis for sykehjemsplasser skal være ensartet og basert på medisinske- og 
sosialfaglige kriterier – følges opp i bydelene.  
 


Bydelens kommentar: 
Bydelen har gode og raske rutiner på oppfølging av søknad om sykehjemsplass. Dialog med 
søker/pårørende, innhenting av medisinske og funksjonelle forhold, samt innhenting av referanse 
fra andre tjenesteytere danner grunnlag for vedtak. Svært få søkere gis da avslag. 







Årsberetning for bydel Nordre Aker for 2014 
 


Årsberetning 2014 Bydel Nordre Aker (3) 52 


6.2 MERKNADER FRA KOMMUNEREVISJONEN OG KONTROLLUTVALGET 
 
 
 







 


   
 


 


 
 


7 ORGANISASJONSKART 








Søknadskontoret vurdering: 


TT - kjøring
Antall brukere jan.14 feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 okt. 14 nov. 14 des. 14


Drosje 1046 1065 1048 1040 1032 1034 1034 1029 1027 1033 1039 1028


Spesial bil 152 156 142 139 139 141 136 136 135 134 137 129


Dagsenterplasser


Antall innskrevne brukere og vedtakstimer


Antall innskrevene brukere jan.14 feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 okt. 14 nov. 14 des. 14


Totalt ant. innskrevene i hj.tj. 1179 1174 1174 1163 1161 1160 1145 1131 1135 1150 1144 1146


 Herav < 67 år 398 404 409 407 408 404 394 390 393 393 403 405


BYDEL NORDRE AKER  - SØKNADSKONTORET


STATISTIKK PR. DESEMBER 2014


Antall innskrevne brukere i hjemmetjenester herunder praktisk bistand, praktisk bistand og opplæring, brukerstyrt personlig assistanse og hjemmesykeoleie 


inkludert psykisk helse. Gjelder både i og utenfor samlokaliserte boliger. 


Fortsatt stor kompleksistet knyttet til barn- og unge psykisk helse. Sakene er svært omfattende og krevende.    Stabilt forbruk sykehjemsplasser, men økende tetthet på korttidsavdelingen o gliten tilgang på 


ledige faste plasser fra sykehjemsetaten.   Stor pågang på utskrivninger fra sykehus. Mange med kombinasjonsproblematikk rus/psykiatri/somatikk.  Det kommer meldinger på mange  nye brukere (over 50 


år) med sammensatte og komplekse behov fra sykehuset.
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Dagsenterplasser 


Totalt antall plasser


 - herav demente


 - herav kveld


Antall brukere


Venteliste







Herav vedtakstimer i praktisk bistand og hjemmesykepleie


Brukervalg - oversikt over brukernes valg


jan.14 feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 okt. 14 nov. 14 des. 14


Komm.utfører - praktisk bistand 477 464 469 461 454 455 455 442 448 461 454 444


Privat utfører - praktisk bistand 146 147 146 145 143 144 144 143 140 137 133 134


Komm.utfører  - hjemmesykepleie 617 615 609 606 610 593 593 591 588 590 587 580


Privat utfører - hjemmesykepleie 12 11 10 10 11 11 11 12 12 11 10 10


Vedtakstimer hjemmebaserte tjenester herunder prakisk bistand, prakisk bistand og opplæring, BPA, hjemmesykepleie inkl psykisk helse. Gjelder både i og utenfor 


samlokaliserte boliger.  


jan.14 feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 okt. 14 nov. 14 des. 14


Totalt ant. vedtakstimer 46527 41585 45730 46045 47356 46318 47974 47846 46192 47468 45977 48135
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Vedtakstimer 


Totalt ant. vedtakstimer 


jan.14 feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 okt. 14 nov. 14 des. 14


 -  hjemmesykepleie 9458 8165 9065 8615 8550 8664 8961 9162 8811 8916 8869 9102


 -  praktisk bistand 2778 2492 2760 2648 2653 2598 2693 2653 2547 2641 2557 2630
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Sykehjemsplasser
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Forbruk sykehjemsplasser Budsjett 2013/2014


Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des


2012 421 431 433 434 428 432 432 434 433 426 413 414


2013 415 419 422 426 423 423 421 419 423 418 407 399


Budsjett 2014 401 401 401 401 401 398 395 392 389 386 383 380


2014 395 401 398 392 386 387 388 381 381 380 375 372
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Forbruk sykehjemsplasser 







Fordeling sykehjemsplasser
kategori jan.14 feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 okt. 14 nov. 14 des. 14


Somatisk 251 258 255 249 249 249 251 248 248 250 245 246


Skjermet 92 92 92 92 86 90 91 86 83 81 81 80


Forsterket 7 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6


Forsterket annet 6 7 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4


Korttid 28 26 27 28 28 27 26 27 28 29 29 28


Rehab 11 12 11 11 11 10 10 10 11 9 9 9


Ekstra plasser + intermediære 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


SUM 395 401 398 392 386 387 388 381 381 380 375 374


Venteliste sykehjem
siste 12 mnd jan.14 feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 okt. 14 nov. 14 des. 14


Venteliste 4 5 4 10 5 5 3 5 6 11 7 3


Meldinger fra sykehus
siste 12 mnd jan.14 feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 okt. 14 nov. 14 des. 14


Antall meldinger om nye innleggelser 126 89 111 89 101 73 95 97 115 115 99 135


Antall døde 7 dager etter utskrivelse 3 1 4 0 0 1 1 0 1 0 0 3


Hjem 49 40 41 37 38 37 35 43 41 46 31 48


Kortid og rehab. 37 27 32 22 20 20 27 30 25 20 21 30


Døde 1 1 7 8 5 2 4 1 6 2 4 5


IME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Kjøp korttid 4 1 3 1 2 0 0 1 11 8 8 11


Kjøp langtid 4 3 2 1 1 1 1 2 1 0 1 2


Overliggerdøgn 10 6 15 2 0 1 0 4 6 0 12 3


Trukket 13 8 11 6 5 5 3 3 4 5 3 9
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Søknadskontoret vurdering: 


TT - kjøring
Antall brukere feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 okt. 14 nov. 14 des. 14 jan. 15


Drosje 1065 1048 1040 1032 1034 1034 1029 1027 1033 1039 1028 1020


Spesial bil 156 142 139 139 141 136 136 135 134 137 129 125


Dagsenterplasser


Antall innskrevne brukere og vedtakstimer


Antall innskrevene brukere feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 okt. 14 nov. 14 des. 14 jan. 15


Totalt ant. innskrevene i hj.tj. 1174 1174 1163 1161 1160 1145 1131 1135 1150 1144 1146 1125


 Herav < 67 år 404 409 407 408 404 394 390 393 393 403 405 393


BYDEL NORDRE AKER  - SØKNADSKONTORET


STATISTIKK PR. JANUAR 2015


Antall innskrevne brukere i hjemmetjenester herunder praktisk bistand, praktisk bistand og opplæring, brukerstyrt personlig assistanse og 


hjemmesykeoleie inkludert psykisk helse. Gjelder både i og utenfor samlokaliserte boliger. 


Forbruk sykehjemsplasser starter iht budsjett.  Stor pågang fra sykehusene på starten av 2015. Mye ressurser går til oppfølging av kontrakter på myke tjenester og planlegging av nye 


anskaffelser.
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Dagsenterplasser 


Totalt antall plasser


 - herav demente


 - herav kveld


Antall brukere


Venteliste







Herav vedtakstimer i praktisk bistand og hjemmesykepleie


Brukervalg - oversikt over brukernes valg


feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 okt. 14 nov. 14 des. 14 jan. 15


Komm.utfører - praktisk bistand 464 469 461 454 455 455 442 448 461 454 444 436


Privat utfører - praktisk bistand 147 146 145 143 144 144 143 140 137 133 134 133


Komm.utfører  - hjemmesykepleie 615 609 606 610 593 593 591 588 590 587 580 584


Privat utfører - hjemmesykepleie 11 10 10 11 11 11 12 12 11 10 10 9


Vedtakstimer hjemmebaserte tjenester herunder prakisk bistand, prakisk bistand og opplæring, BPA, hjemmesykepleie inkl psykisk helse. Gjelder både i 


og utenfor samlokaliserte boliger.  


feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 okt. 14 nov. 14 des. 14 jan. 15


Totalt ant. vedtakstimer 41585 45730 46045 47356 46318 47974 47846 46192 47468 45977 48135 47769


41000


42000


43000


44000


45000


46000


47000


48000


49000


Vedtakstimer 


Totalt ant. vedtakstimer 


feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 okt. 14 nov. 14 des. 14 jan. 15


 -  hjemmesykepleie 8165 9065 8615 8550 8664 8961 9162 8811 8916 8869 9102 8815


 -  praktisk bistand 2492 2760 2648 2653 2598 2693 2653 2547 2641 2557 2630 2568
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Sykehjemsplasser
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Forbruk sykehjemsplasser Budsjett 2014/ 2015


Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des


2012 421 431 433 434 428 432 432 434 433 426 413 414


2013 415 419 422 426 423 423 421 419 423 418 407 399


2014 395 401 398 392 386 387 388 381 381 380 375 374


Budsjett 2015 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372


2015 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Forbruk sykehjemsplasser 







Fordeling sykehjemsplasser
kategori feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 okt. 14 nov. 14 des. 14 jan. 15


Somatisk 258 255 249 249 249 251 248 248 250 245 246 241


Skjermet 92 92 92 86 90 91 86 83 81 81 80 78


Forsterket 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 5


Forsterket annet 7 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5


Korttid 26 27 28 28 27 26 27 28 29 29 28 32


Rehab 12 11 11 11 10 10 10 11 9 9 9 11


Ekstra plasser + intermediære 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


SUM 401 398 392 386 387 388 381 381 380 375 374 371


Venteliste sykehjem
siste 12 mnd feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 okt. 14 nov. 14 des. 14 jan. 15


Venteliste 5 4 10 5 5 3 5 6 11 7 3 4


Meldinger fra sykehus
siste 12 mnd feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 okt. 14 nov. 14 des. 14 jan. 15


Antall meldinger om nye innleggelser 89 111 89 101 73 95 97 115 115 99 135 118


Antall døde 7 dager etter utskrivelse 1 4 0 0 1 1 0 1 0 0 3 1


Hjem 40 41 37 38 37 35 43 41 46 31 48 32


Kortid og rehab. 27 32 22 20 20 27 30 25 20 21 30 29


Døde 1 7 8 5 2 4 1 6 2 4 5 7


IME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Kjøp korttid 1 3 1 2 0 0 1 11 8 8 11 10


Kjøp langtid 3 2 1 1 1 1 2 1 0 1 2 0


Overliggerdøgn 6 15 2 0 1 0 4 6 0 12 3 1


Trukket 8 11 6 5 5 3 3 4 5 3 9 5








 


  
 Oslo kommune 
 BYDEL Nordre Aker 
 Driftsavdelingen 


 
Protokoll 1/15 


 
 
Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen  
Møtested: Møterom «Akerselva»  


Møtetid: Mandag 26. januar 2015 kl. 18.00     
Sekretariat: Driftsavdelingen  
 
 
 
Møteleder: Erik Skei   V 


 
 


   
Tilstede: Bent Gether-Rønning   H 


Henriette Amundrustad   H 
Arne Østreng   FrP 
Terje Olav Moen   A 
Anne Ebbing   SV 


 


   
Forfall: Øyvind Tandberg   H 


Sigmund Hov Moen   A 
Anne Marit H. Nærby   A 


 


   
Som vara møtte: Bent Gether-Rønning   H 


Terje Olav Moen   A 
 


   
I tillegg møtte: Preben Winger, ass.bydelsdirektør  
   
Møtesekretær: Knut Hammervold  
 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent med ny sak 1og 10-godkjenning av protokoll og trafikksikkerhet forbi 
Grefsen skole. 
Informasjon –Grefsenplatået-status 


Ønske om sak lagt fram på neste MPS-møte der følgende løsninger for torget 
er tatt med; 


• Annen og mindre omfattende parkeringsløsning foran 107 
• Parkeringsløsning under høyspent 
• Inntegning av taxi-holdeplass 
• Tydeligere og trafikksikre kryssingspunkter av Grefsenveien 
• Beskrivelse av materialene på selve torget 
• Mere grønt og sitteplasser 


 
 







• Mer detaljerte tegninger, flere perspektiver 
• Innsnevring i sør og plassering av rumlefelt i veibanen  


 
Eventuelt:  4 saker meldt inn under eventuelt 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /15    Godkjenning av mps-protokoll fra møte 1.12.14 .................................................... 3 
Sak 2 /15    Årsmelding for 2014 for MPS-komitèen ................................................................ 3 
Sak 3 /15    Verbalvedtak 2014.Satusrapport ved årets slutt ...................................................... 3 
Sak 4 /15    Oppstartsmøte Midtoddveien 40-40, Oset Vannrenseanlegg .................................. 3 
Sak 5 /15    Nordbergbakken 1-bestilling av oppstartsmøte ...................................................... 4 
Sak 6 /15    Ny høyspenningskabel mellom Sogn og Lillo ........................................................ 5 
Sak 7 /15    Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus-høring ............................ 5 
Sak 8 /15    Utkast til klima- og energistrategi for Oslo ............................................................. 7 
Sak 9 /15    Veiledende plan for offentlig rom for Frysja(VPOR-Frysja) ................................. 7 
Sak 10/15   Behov for trafikksikker stengning av Kapellveien gjennom Grefsen skole……..10 
Referatsaker…………………………………………………………………………………..10 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 1 /15    Godkjenning av mps-protokoll fra møte 1.12.14 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 
MPS anbefales å gjøre følgende vedtak: 
 
Protokoll fra mps-møte 1.12.14 godkjennes. 
 
Votering:  Forslaget vedtatt enstemmig 
 
Vedtak:  Protokoll fra mps-møte 1.12.14 godkjent. 
 


Sak 2 /15    Årsmelding for 2014 for MPS-komitèen 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 
MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
 
Årsmeldingen fra MPS-komitèen tas til orientering 
 
Votering: Årsmeldingen  enstemmig tatt til orientering 
 
Vedtak:  
 
Årsmeldingen fra MPS-komitèen tatt til orientering. 
 


Sak 3 /15    Verbalvedtak 2014.Satusrapport ved årets slutt 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 
Bydelsadministrasjonens oppfølging av Bydelsutvalgets verbalvedtak for budsjettåret 2014 
tas til orientering. 
 
Votering: Bydelsdirektørens forslag vedtatt enstemmig 
 
Vedtak: MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak 
 
Bydelsadministrasjonens oppfølging av Bydelsutvalgets verbalvedtak for budsjettåret 2014 
tas til orientering. 
 


Sak 4 /15    Oppstartsmøte Midtoddveien 40-40, Oset 
Vannrenseanlegg 


 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak. 
 


1. Bydelsutvalget i Nordre Aker tar planene for detaljering av Oset 
vannbehandlingsanlegg til orientering. 
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2. Det anbefales at det etableres samarbeidsrutiner mellom byggherre og bydelen for å 
ivareta klagebehandling og informasjonsbehovet for allmenheten. 


3. Flere lengre anleggsperioder i dette området har påført beboerne rundt 
parkeringsplassen ved Oset stor belastning i lengre perioder. Det anbefales derfor at 
boligriggen for arbeiderne søkes plassert på andre steder enn ved parkeringen, 
alternativt at det gjennomføres kompenserende tiltak for de som blir sterkest berørt. 


 
Behandling: Omforent forslag til nytt pkt. 4 


Bydelsutvalget ber om at det under og etter  anleggsarbeidet vurderes en forbedret 
gangforbindelse fra Oset  opp til Langsetløkka, og at det vurderes deponert masser til 
en ny utmarksparkering ved Småvannene som kan forbindes med Langsetløkka. 


 
Votering: Bydelsdirektørens forslag samt omforent forslag vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak:  MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak. 
 


1. Bydelsutvalget i Nordre Aker tar planene for detaljering av Oset 
vannbehandlingsanlegg til orientering. 


2. Det anbefales at det etableres samarbeidsrutiner mellom byggherre og bydelen for å 
ivareta klagebehandling og informasjonsbehovet for allmenheten. 


3. Flere lengre anleggsperioder i dette området har påført beboerne rundt 
parkeringsplassen ved Oset stor belastning i lengre perioder. Det anbefales derfor at 
boligriggen for arbeiderne søkes plassert på andre steder enn ved parkeringen, 
alternativt at det gjennomføres kompenserende tiltak for de som blir sterkest berørt. 


4. Bydelsutvalget ber om at det under og etter  anleggsarbeidet vurderes en forbedret 
gangforbindelse fra Oset opp til Langsetløkka, og at det vurderes deponert masser til 
en ny utmarksparkering ved Småvannene som kan forbindes med Langsetløkka. 


 


Sak 5 /15    Nordbergbakken 1-bestilling av oppstartsmøte 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak. 
 


1. Bydelsutvalget ser ikke at planene for utskilling av tomt fra eiendom gnr.52, bnr. 345, 
Nordbergbakken 1, vil endre eksisterende bygnings- og grøntstruktur for dette 
området. 


2. Det anbefales derfor at det gis dispensasjon fra gjeldende regulering for omsøkte tiltak 
som et enkeltstående tilfelle innen dette området. 


 
Votering: Bydelsdirektørens forslag vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak. 
 


1. Bydelsutvalget ser ikke at planene for utskilling av tomt fra eiendom gnr.52, bnr. 345, 
Nordbergbakken 1, vil endre eksisterende bygnings- og grøntstruktur for dette 
området. 


2. Det anbefales derfor at det gis dispensasjon fra gjeldende regulering for omsøkte tiltak 
som et enkeltstående tilfelle innen dette området. 
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Sak 6 /15    Ny høyspenningskabel mellom Sogn og Lillo 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
 
Plan for ny høyspentkabel mellom Sogn og Lillo tas til orientering. 
 
Behandling: Forslag fra V 
 
Bydelsutvalget ber tiltakshaver planlegge anleggsarbeidene slik at det gir minst mulig og 
kortest mulig ulempe for naboer og allmenn ferdsel. 
 
Votering: Bydelsdirektørens forslag og forslag fra V vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
 


1. Plan for ny høyspentkabel mellom Sogn og Lillo tas til orientering.  
 


2. Bydelsutvalget ber tiltakshaver planlegge anleggsarbeidene slik at det gir minst mulig 
og kortest mulig ulempe for naboer og allmenn ferdsel. 


 


Sak 7 /15    Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus-
høring 


 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak 
 
Saken tas til orientering 
 
Behandling: Omforent forslag 
 


1. Bydelsutvalget i Nordre Aker ser viktigheten av å løse framtidens 
befolkningsutfordringer på et regionalt nivå, på tross av at Oslo kommune og 
kommunene i Akershus kan komme til å ha motstridende interesser på enkelte 
områder. Det er avgjørende at man utvikler strategier som gjør planene forpliktende.  


2. Det er nødvendig for en positiv utvikling i regionen at vi lykkes med en tydelig 
prioritering og massiv utvikling av kollektivtilbudet, og baserer utbyggingsprosjekter 
på kollektiv, sykkel og gange som foretrukne transportformer. 


3. Bydel Nordre Aker ønsker å spille inn følgende konkrete prosjekter som vesentlige for 
en god utvikling lokalt, og til dels også med innvirkning over et større område: 


a. Man må se nærmere på muligheten for å legge Ring 3 i tunell fra Storo 
til Nydalen gjennom et nytt Nydalskryss som skal utredes gjennom 
Oslopakke 3.  


b. Man må se helhetlig og overordnet på utviklingen av Ullevålområdet, 
og spesielt ved en eventuell større økning av boligmassen i 
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Gaustadområdet (for eksempel gjennom et nytt storsykehus) som bør 
medføre en egen trafikk- og kollektivutredning. 


c. Videre transformasjon i Nydalen og på Storo må følges tett. 


d. Man må se nærmere på nye og en videreutvikling av eksisterende 
kollektivtilbud, herunder: 


i. En ny S-bane eller en tverrgående T- banetrasé fra Oslo S via 
Bislett, Ullevål sykehus, Sandaker og til Storo eller Nydalen 
(sekundær, men dårligere Sinsen). 


ii. Skinnegående transport i forbindelse med transformasjonen i 
Frysjaveienområdet 


iii. En bedre utnyttelse av Gjøvikbanen blant annet gjennom 
hyppigere avganger 


iv. Ferdigstille best mulige kollektive trafikkløsninger langs Ring 3 
fra Økern til Fornebu 


 


Votering: Omforent vedtak vedtatt enstemmig 


Vedtak:  MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 


1. Bydelsutvalget i Nordre Aker ser viktigheten av å løse framtidens 
befolkningsutfordringer på et regionalt nivå, på tross av at Oslo kommune og 
kommunene i Akershus kan komme til å ha motstridende interesser på enkelte 
områder. Det er avgjørende at man utvikler strategier som gjør planene forpliktende.  


2. Det er nødvendig for en positiv utvikling i regionen at vi lykkes med en tydelig 
prioritering og massiv utvikling av kollektivtilbudet, og baserer utbyggingsprosjekter 
på kollektiv, sykkel og gange som foretrukne transportformer. 


3. Bydel Nordre Aker ønsker å spille inn følgende konkrete prosjekter som vesentlige for 
en god utvikling lokalt, og til dels også med innvirkning over et større område: 


a. Man må se nærmere på muligheten for å legge Ring 3 i tunell fra Storo 
til Nydalen gjennom et nytt Nydalskryss som skal utredes gjennom 
Oslopakke 3.  


b. Man må se helhetlig og overordnet på utviklingen av Ullevålområdet, 
og spesielt ved en eventuell større økning av boligmassen i 
Gaustadområdet (for eksempel gjennom et nytt storsykehus) som bør 
medføre en egen trafikk- og kollektivutredning. 


c. Videre transformasjon i Nydalen og på Storo må følges tett. 
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d. Man må se nærmere på nye og en videreutvikling av eksisterende 
kollektivtilbud, herunder: 


i. En ny S-bane eller en tverrgående T- banetrasé fra Oslo S via 
Bislett, Ullevål sykehus, Sandaker og til Storo eller Nydalen 
(sekundær, men dårligere Sinsen). 


ii. Skinnegående transport i forbindelse med transformasjonen i 
Frysjaveienområdet 


iii. En bedre utnyttelse av Gjøvikbanen blant annet gjennom 
hyppigere avganger 


iv. Ferdigstille best mulige kollektive trafikkløsninger langs Ring 3 
fra Økern til Fornebu 


Sak 8 /15    Utkast til klima- og energistrategi for Oslo 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak 
 
Saken tas til orientering 
 
Votering: Bydelsdirektørens forslag vedtatt enstemmig 
 
Vedtak: MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak 
 
Saken tas til orientering 
 


Sak 9 /15    Veiledende plan for offentlig rom for Frysja(VPOR-
Frysja) 


 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak 
 
Saken tas til orientering 
 
Behandling: Forslag fra V 
 


1. Bydelsutvalget er svært tilfreds med at det nå tas initiativ til en helhetlig planlegging 
for Frysjaveienområdet og støtter de fleste av de plangrep som ligger i høringsutkast 
for VPOR Frysja.  
 


2. Det må gjennomføres en konsekvensutredning av de konsekvenser utbyggingen har 
for trafikk i området, herunder konsekvenser for lokaltrafikk og også innvirkning på 
Storokrysset og tilknytning til Ring 3 over Tåsenlokket.  
 


3. Det må sikres et nært samarbeid med Bymiljøetaten om både planlegging og 
gjennomføring for at utbyggingen i så stor grad som mulig baseres på kollektive 
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transportmidler, sykkel og gange. 
 


4. Bydelsutvalget er opptatt av at utnyttelsesgraden ikke blir høyere enn at det sikres 
tilstrekkelig grønne arealer og offentlige rom som gir god bokvalitet for gamle og nye 
beboere i form av lys, sol og utsikt. Bredden på "Brekkeparken" og det grønne beltet 
bør vurderes utvidet.  
 


5. Høyde og arkitektur må harmoniseres med eksisterende småhusbebyggelse, for 
eksempel ut mot Kjelsåsveien og opp mot eiendommene på nordsiden av området 
(Brekke Gård med omliggende eiendommer). 
 


6. Der det finnes eksisterende bebyggelse med opparbeidede tomter på den ene siden av 
veien bør utbygger der det er mulig avgi hele det tiltrengte arealet ved utvidelse av 
veibredden.  
 


7. Skolekapasiteten i området er allerede overskredet. Ny skole må bygges parallelt og 
bør åpnes når de første barna flytter til området. 
 


8. Bydelsutvalget støtter at det etableres et grunneiersamarbeid om gjennomføring av 
tiltak i VPOR, mellom Oslo kommune og grunneiere/utbyggere innenfor planområdet. 
Endelig stadfestet VPOR må bli førende for utviklingen i området, og  
rekkefølgebestemmelser og grunneierbidrag bli benyttet og fulgt opp som skissert i 
planen. 


 
Omforent forslag: Venstres forslag med omforente endringer (Punkt 6 strykes. Første punkt 
gis tillegg og gjøres til innledning. Endringer i punkt 3, 4 og 7 ( som er i nye punkt 2, 3 og 
5)): 
 
Bydelsutvalget er svært tilfreds med at det nå tas initiativ til en helhetlig planlegging for 
Frysjaveienområdet og støtter de fleste av de plangrep som ligger i høringsutkast for VPOR 
Frysja, men har bemerkninger:  
 


1. Det må gjennomføres en konsekvensutredning av de konsekvenser utbyggingen har 
for trafikk i området, herunder konsekvenser for lokaltrafikk og også innvirkning på 
Storokrysset og tilknytning til Ring 3 over Tåsenlokket.  
 


2. Det må sikres et nært samarbeid med Bymiljøetaten om både planlegging og 
gjennomføring for at utbyggingen i så stor grad som mulig baseres på kollektive 
transportmidler, sykkel og gange. Skinnegående løsninger må utredes. 
 


3. VPOR-en må tydeligere spesifisere utnyttelsesgrad og høyder. Bydelsutvalget er 
opptatt av at utnyttelsesgraden ikke blir høyere enn at det sikres tilstrekkelig grønne 
arealer og offentlige rom som gir god bokvalitet for gamle og nye beboere i form av 
lys, sol og utsikt. Bredden på "Brekkeparken" og det grønne beltet bør vurderes 
utvidet.  
 


4. Høyde og arkitektur må harmoniseres med eksisterende småhusbebyggelse, for 
eksempel ut mot Kjelsåsveien og opp mot eiendommene på nordsiden av området 
(Brekke Gård med omliggende eiendommer).  
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5. Skolekapasiteten i området er allerede overskredet. Ny skole må utvikles parallelt med 
utbyggingen.  
 


6. Bydelsutvalget støtter at det etableres et grunneiersamarbeid om gjennomføring av 
tiltak i VPOR, mellom Oslo kommune og grunneiere/utbyggere innenfor planområdet. 
Endelig stadfestet VPOR må bli førende for utviklingen i området, og  
rekkefølgebestemmelser og grunneierbidrag bli benyttet og fulgt opp som skissert i 
planen. 


 
Avstemning: Venstres forslag med omforente endringer enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak:  
 
MPS anbefaler BU å gjøre følgende vedtak:  
 
Bydelsutvalget er svært tilfreds med at det nå tas initiativ til en helhetlig planlegging for 
Frysjaveien-området og støtter de fleste av de plangrep som ligger i høringsutkast for VPOR 
Frysja, men har følgende bemerkninger:  
 


1. Det må gjennomføres en konsekvensutredning av de konsekvenser utbyggingen har 
for trafikk i området, herunder konsekvenser for lokaltrafikk og også innvirkning på 
Storokrysset og tilknytning til Ring 3 over Tåsenlokket.  
 


2. Det må sikres et nært samarbeid med Bymiljøetaten om både planlegging og 
gjennomføring for at utbyggingen i så stor grad som mulig baseres på kollektive 
transportmidler, sykkel og gange. Skinnegående løsninger må utredes. 
 


3. VPOR-en må tydeligere spesifisere utnyttelsesgrad og høyder. Bydelsutvalget er 
opptatt av at utnyttelsesgraden ikke blir høyere enn at det sikres tilstrekkelig grønne 
arealer og offentlige rom som gir god bokvalitet for gamle og nye beboere i form av 
lys, sol og utsikt. Bredden på "Brekkeparken" og det grønne beltet bør vurderes 
utvidet.  
 


4. Høyde og arkitektur må harmoniseres med eksisterende småhusbebyggelse, for 
eksempel ut mot Kjelsåsveien og opp mot eiendommene på nordsiden av området 
(Brekke Gård med omliggende eiendommer).  
 


5. Skolekapasiteten i området er allerede overskredet. Ny skole må utvikles parallelt med 
utbyggingen.  
 


6. Bydelsutvalget støtter at det etableres et grunneiersamarbeid om gjennomføring av 
tiltak i VPOR, mellom Oslo kommune og grunneiere/utbyggere innenfor planområdet. 
Endelig stadfestet VPOR må bli førende for utviklingen i området, og  
rekkefølgebestemmelser og grunneierbidrag bli benyttet og fulgt opp som skissert i 
planen. 


 


Sak 10 /15  Trafikksikkerhet forbi Grefsen skole 
 
Saken ble satt på kart av enstemmig komité i møtet. Bakgrunnen er at stengningen av 
Kapellveien gjennom Grefsen skole er vanskelig å skilte og at det dermed er vanskelig å 
håndheve stengningen. Dette gir situasjoner som utgjør en trafikksikkerhetsmessig risiko. 
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Skolen har tidligere satt ut søppelkasser for fysisk å stenge veien og forhindre farlige 
situasjoner, men Bymiljøetaten skal nå ha krevet disse fjernet. Rektor skal ha vært i kontakt 
Bymiljøetaten uten å ha vunnet frem med ønsket om en bedre løsning. 
 
Behandling: Omforent forslag: 
Bydelsutvalget ber Bymiljøetaten snarest mulig sørge for en trafikksikker stengning av 
Kapellveien gjennom Grefsen skoles uteområde, herunder god skilting og fysisk stengning av 
veien.  
 
Votering: Omforent forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: MPS anbefaler BU å gjøre følgende vedtak:  
 
Bydelsutvalget ber Bymiljøetaten snarest mulig sørge for en trafikksikker stengning av 
Kapellveien gjennom Grefsen skoles uteområde, herunder god skilting og fysisk stengning av 
veien. 
 


Referatsaker 
Enstemmig tatt til orientering 
 
 
Eventuelt: 
 


• Bent Gether-Rønning orientert fra møte med Ruter vedrørende ny busslinje til Lillo 
• Bent Gether-Rønning orienterte også om stengningen av Kapellveien ved Grefsen 


skole, skilting med ingen bom-vedtatt satt på saksliste som sak 10/15..  
• Bent Gether- Rønning orienterte om work-shopen for Storo. Også ønsket som sak til 


neste mps-møte 
• Administrasjonen orienterte om notat fra SiO vedrørende BU-vedtakets krav om 


erstatningsarealer for kunstgressbanen ved Domus Athletica. . Saken er forventet 
tilbake til uttalelse i løpet av våren. 


• Nydalen+ som Avantor orienterte om forut for møtet ønsket som sak til neste MPS 
 
 
Møtet hevet kl. 20.45 
 
 
Nydalen 28.1.15 
 
Knut Hammervold, referent 
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BAKGRUNN 
 
Bydelene langs Akerselva - Nordre Aker, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo - arrangerer 
Elvelangs i fakkellys i samarbeid med frivillige ildsjeler, og med støtte fra en lang rekke 
samarbeidspartnere og sponsorer. 
 
Elvelangs i fakkellys ble første gang arrangert under Oslos feiring av tusenårsjubileet i 2000 
under navnet ”Akerselva - byens lengste tigerrisp”. Idéen oppstod i bydel Grefsen-Kjelsås som 
et lokalt arrangement ved badeplassen på Frysja, men utviklet seg snart til å omfatte hele 
Akerselva med et første planleggingsmøte 30.04.99.  
 
I en publikumsundersøkelse utført av Feedback Research ble Elvelangs i fakkellys kåret som et 
av de beste jubileumsarrangementene. Publikumsoppslutningen og gode tilbakemeldinger har 
inspirert arrangørene til å gjenta og utvikle Elvelangs i fakkellys, som i år ble den fjortende i 
rekken. 
 
 


KONSEPT 
 
Torsdag kveld nærmest høstjevndøgn erstattes den elektriske belysningen langs Akerselva 
med 4000 fakler. Publikum inviteres til en stemningsfull vandring langs elva der man opplever 
forskjellige kulturinnslag underveis i form av lys, dans og toner, både fra profesjonelle og 
amatører. 
 
Høstjevndøgns symbolikk, knyttet til naturens syklus gjennom lys og mørke gir inspirasjon til 
kunstneriske tema og utfoldelse. Programinnslagene tar hensyn til elva og omgivelsene 
gjennom skogspartier, bakker, sletter og mer urbaniserte områder. 
 
Salgsvirksomhet tillates ikke, heller ikke utdeling av informasjon og gratisartikler. Dette gjelder 
både kommersiell og idealistisk virksomhet. 


 


  
  







 


ÅRETS ARRANGEMENT 
 
Årets arrangement fant sted torsdag 25. september kl 20.00-23.00, med hovedscener: 
 


• Frysja ved Brekkedammen:  
• Offisiell åpning av Elvelangs ved varaordfører Libe Rieber- Mohn, og halsbrekkende 


luftakrobatikk, gnistrende pyroteknikk og magiske opplevelser med Cirquevent. 
 


• Nydalen, Gullhaug Torg: Stockholm Drumline med heftige rytmer og den norsk- 
brasilianske perkusjonisten og jazzmusikeren Celio de Carvalho.  


 
• Sagene, nedenfor Bentsebrua: Pain Solution med fakir og flammeshow og danske 


Tanter med luftsakrobatikk og slakk line. 
 


• Kunsthøgskolen i Oslo: Teaterhøgskolens kor, barnekor, «Opera på boks», performance 
og lysdesign. 
 


• På Vaterland ble det satt opp en scene som avslutningspunkt for arrangementet, med lokale 
artister fra Riverside ungdomshus på scenen hele kvelden.  


 
De som gikk turen langs Akerselva fikk dessuten oppleve et mangfold av kunstneriske innslag i 
form av lys, lysinstallasjoner og lysskupturer, tablåer, lyssetting, instrumentalmusikk og 
korsang, dans og bevegelseskunst, drama, flammespill, ny-sirkus og akrobatikk. Innslagene er i 
stor grad produsert av lokale aktører. Anslagsvis 1000 frivillige bidro til arrangementet. 
 
Vi anslår at rundt 40 000 mennesker deltok i årets vandring! 
 
Arrangementet ble kunngjort i lokale aviser og digitale mediekanaler, blant annet gjennom 
Facebook. Plakater ble dessuten hengt opp i lokalmiljøene.  
 
Publikum består av en kjerne faste besøkende, som med sin entusiasme inviterer med mange 
andre. En stadig økende del av de besøkende er tilreisende fra inn- og utland, som gjerne 
framhever den magiske stemningen under arrangementet folk som ikke har gangavstand til 
Akerselva, og er avhengig av vårt samarbeid med Ruter som fungerte fint.  


 
I år ble turstien langs elva i nedre del av Grünerløkka og Gamle Oslo endelig gjenåpnet, etter at 
prosjektet Midgardsormen ble ferdigstilt. Elvelangs kunne igjen gå hele veien ned til Vaterland.  
 
Ved Siloen på Grünerløkka gjenåpnet Bymiljøetaten traseen langs elva forbi et flott rehabilitert 
elveløp, med foss og laksetrapp. Byråd for miljø og samferdsel Guri Melby foretok den offisielle 
åpningen sammen med representanter fra Bymiljøetaten, Bydel Grünerløkka, Nedre Foss Gård, 
Studentsamskipnaden i Oslo og Vulkan eiendom til stede. Hornorkesteret fra Frelsesarmeens 3. 
korps gratulerte med fanfare og konsert.  


 
De tidligere bratte og smale stiene langs nedre delen av Akerselva har nå blitt oppgradert og 
turstien har blitt både tryggere og vakrere.    
 


 


  







 


ORGANISERING 
 


Elvelangs i fakkellys er en stor dugnad utført av innbyggere i de fire bydelene, ledet av en liten 
arrangementskomité.  Frivillige deltar med fakkeltenning, vakthold og kunstneriske innslag, og 
de bidrar gratis eller for symbolske beløp til fordel for sin organisasjon. Verdien av den frivillige 
innsatsen anslås å utgjøre 4000 timeverk. 


 
Arrangementskomiteen består av en representant fra hver bydel og har ca. åtte møter i året. 
Komiteen fastlegger dato, rute og de kunstneriske, tekniske og økonomiske rammene. Den 
koordinerer alle større oppgaver og prosjekter knyttet til helheten og gjennomføringen, og 
samordner samarbeidspartnere, finansiering og informasjon. I år kunne interesserte registrere 
innslag og ønsket bydel via nettet, og ble deretter fordelt til ulike plasser langs elva av 
komiteen.   


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


SAMARBEIDSPARTNERE 
 


Alle kunstneriske innslag langs elva har gitt liv og stemning til årets Elvelangs. Det ble lagt stor 
vekt på samspillet mellom vann og lyseffekter. Vårt samarbeidsprosjekt om lysdesign i hver 
bydel fortsetter med NISS - nå Westerdals Act, og AVAB-CAC – nå Bright Group Norge. Dette 
samarbeidet ble i år utvidet til å inkludere den nyopprettete profesjonsforeningen Norske 


Lysdesignere, som også lyssatte utvalgte deler av løypa. Flere andre aktører har videre bidratt 
med lysinstallasjoner, flammeshow og lys-og-fargespill.  
 
Nydalen Gårdeierforening bidro med midler, Torshov Farge med rimelige fakler og Infratek 
sørget for at turveibelysningen blir slukket. Ruter satte opp ekstra busser og trikker, for å frakte 
publikum til arrangementet. Bymiljøetaten tilrettela langs elva og organiserte opprydding dagen 
etterpå. Vann- og avløpsetaten sørget for regulere nivået i elva.  


 
Kulturetaten bidro økonomisk med tilskudd til arrangementet, og bydelene har også bidratt noe 
med egne midler. Oslo Røde Kors stilte med tre stasjonære førstehjelpsstasjoner samt et 
ambulerende vaktlag. 


 
Fullstendig liste over samarbeidspartnere og bidragsytere er vedlagt. Det rettes en stor takk til 
alle våre aktører og samarbeidspartnere, uten dere hadde det vært umulig å gjennomføre 
Elvelangs i fakkellys! 







 


EVALUERING 
 


Elvelangs i fakkellys er et av byens store kulturarrangementer som mange ser frem til. At folk    
strømmer til dette arrangementet som kan ses på som en stor dugnad, synes vi er et hyggelig 
og viktig verdimessig tegn i tiden. At noen bruker kvelden som en anledning til mosjon og trim 
er også positivt.  
 
Den store interessen fra skoler, institusjoner og frivillige organisasjoner til å delta er et av 
arrangementets store aktivum. For mange er Elvelangs i fakkellys årets høydepunkt og en 
opplevelse utenom det vanlige der de møter et nytt og stort publikum. For bydelene betyr det 
større samarbeidsmuligheter og kulturell utvikling. 
 
Arrangementskomiteen har evaluert årets begivenhet som meget vellykket, tross noen uheldige 
hendelser der ukjente fjernet fakkelbokser i noen områder.  
 
Elvelangs i fakkellys er et grønt arrangement, og ble miljøfyrtårnsertifisert i 2009, og re-
sertifisert nå i 2014. 


 
 


UTFORDRINGER 
 


Elvelangs er et svært populært arrangement, og det blir dessverre trangt om plassen enkelte 
steder langs løypa. For en del år siden gjorde vi et grep ved å tilby publikum flere startpunkter. 
Likevel blir det trangt og mange steder fullstendig propp, og komiteen vil derfor til neste år 
vurdere å utvide arrangementet på ulike vis slik at det kan bli bedre plass for de besøkende. 
Aktuelle utvidelser kan være å 


 
• Starte arrangementet en halvtime tidligere eller avslutte en halvtime senere 
• Benytte gangsti langs elva på begge sider der det er mulig 
• Etablere flere hovedscener 


 
Komiteen har også vurdert å arrangere Elvelangs over flere dager, men det vil være såpass 
ressurskrevende og kostbart at vi ikke ønsker å gå videre med en slik idé innenfor gjeldende 
økonomiske ramme. 
 
Det foregår dessverre en del salgs- og reklamevirksomhet og aktører som ikke har meldt seg på. 
Disse finner seg en plass og utnytter arrangementet til egen vinning og profilering. Det er også 
noen ideelle tiltak som forstyrrer både kulturinnslag og publikumsflyten ved at det blir propp i 
løypa og søppel etter utdeling av utdeling av informasjon, kaffe og lignende. 
 
Arrangementet har spredd seg. Det arrangeres i dag tilsvarende vandringer langs andre elver i 
Oslo og i andre deler av landet. Vi blir stadig kontaktet av folk som ønsker å etablere tilsvarende 
på sitt hjemsted. 
 
Elvelangs i fakkellys har et stort vekstpotensial. Det er store muligheter til å gjøre Elvelangs til et 
enda mer markant kulturinnslag i Oslo by, noe som vil kunne styrke byens posisjon i turist- og 
næringssammenheng. 
 


 







 


 
 
 
 







 


VEDLEGG 
 
 
FELLES SAMARBEIDSPARTNERE 
 
Torshov Farge, Infratek, Nydalen Gårdeierforening, Westerdals Høgskole, Bright Group, Norske 
Lysdesignere, Oslo Røde Kors, Ruter, Oslo Kameraklubb, Oslo Kommune ved Kulturetaten, 
Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten. 


 
 


BYDEL NORDRE AKER 
 


Kunstreriske innslag:  
Fredrik Myhre, Cirqueevent, Ante Skaug, Stockhom Drumline, Celio De Carvahlo, Dance Off 
Studio, Frysja Isbadeforening, Korsvolltoppen barnehage, Elisabeth Frøberg og Målfridur 
Adalsteinsdottir, Grefsen menighets barnehage, Engebråten ungdomsskole, Oriental Hips, 
Kjelsås Drumline og Haavid Engmark, Danselinja ved Rønningen Folkehøgskole, Korsvoll Skoles 
Musikkorps, Marius Løchse og statister i båter, Kringsjå Spilleri, Drops, D Monrads, Kor 21, 
Garderobefossilene, Nofødra, Nordre Skøyen Hovedgårds promenadeorkester, Beggar Souls, 
Davido, Den Magiske Cirkel, Ullevål skoles musikkorps, Katharina Huser Artwork, Kor Aktivum, 
Kor Koriander, Maridalens Trekkspillklubb, Oslo Art Gallery, Studio Strand og Den Norske 
Ballettskolen.  


 
Vakthold og teknisk bistand:  
Avantor og Jostein Odden, Grefsen og Nydalen Lions, Kjelsås Elektro, Julie Orredam, beboere i 
Solligrenda, BARY, ansatte i Kultur- og Forebyggende barne- og ungdomsenheter, teknisk 
ansvarlig Janko Radovanovic og frivillig ungdom lyd- og lysgruppa i Trikkehallen på Kjelsås 


 
 
BYDEL SAGENE 
 
Kunstneriske innslag: 
BUL, Christiania Damekor, Lars Yesmir Bingen, Ragnas hage, TV-aksjonen 2014, Bjølsen skoles 
musikkorps, Oslo Drill, Carillion, Fabelfanter Fortellere, Bjølsen skolekor, Espen Justdal, Det 
Andre Teatret, Torshovkoret, Notam, Pain Solution, Don John & Jonny Dee, Tanter, Andrea 
Beck, Andrea Borgsø, Ida Sofie Holmen, Lil Stunna, IsjiJazz, Ane Sommerstad, When Mary, 
Atelier Nord, Torshov janitsjar 


 
Vakthold og teknisk bistand:   
De norske lenker Oslo 1989, Lions Club Torshov, Torshov kunst og kulturforening, Propell PA, 
Mor Go’hjertas barnehage, Akerselva sykehjem, Vannvokterboligen, Familien Telhaug, Reintek, 
Myren Eiendom, Glads mølle, Oslo Nye Teater, UngMedia, Hønse-Lovisas hus, Teknisk Vacuum 
Elektrisk og vedbod og Svein Elias Gautefall.  







 


BYDEL GRÜNERLØKKA    
 
Kunstnerisk innslag:   
Kunsthøgskolen i Oslo, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Iskorinn, Signatur, Psykologikoret 
Kling Kokos, Grünerløkka Mannskor, Gamle Oslo Kro- og Kirkekor, Homofonien, Coradium, 
Kortado, Odins Ravner, Sangforeningen, Vokalgruppa Maxime, Inkululeko Cultural Group, 
Teaterhøgskoles kor, Løkka Barnekor, operastudentenes «Opera i boks», Gadarene Wine, 
Rodeløkka Fox, Kalkvatn,  Jenny Augusta, Viggos Venner, Hornorkesteret fra Frelsesarmeens 3. 
korps, Blå, Akks, Vokalduo Ludo,  The Society of Poor Academics, Elvedronningen og 
elvenymfer, Oslo Tribal Bellydance School,  Schous kulturstasjon/Oslo musikk- og kulturskole-
Avdeling for visuelle kunstfag, Spin Off Forstudium i dans, Intensiv Kveldsstudium og 
Ungdomskompaniet,  Taoistisk Tai Chi Forening Norge, Westerdals Høgskole Vaterland og 
BrightNorge, Einar Granum Kunstfagskole og utstillingslokale Vekta, Dissimilis, Westerdals 
Grünerløkka, Strykejernet kunstskole, KEM, Hausmania, Elvebakken videregående skole, 
Ildsjeler, Reflections of You under the Moonlight with projection mapping og live camera,  
Miljøstiftelsen Bellona, Spire-Utviklingsfondets ungdom, Film fra Sør, OXLO-en by for alle, Tonje 
Halbjørhus og Sigrid Stubsveen, Ane Reiersen  
 
Vakthold og teknisk bistand:   
Grüner fotball, Paulus sykehjem, Kuba barnepark, Frelsesarmeens Rusomsorg, BydelsRusken, 
Quo Vadis, Foss videregående skole, X-Ray Ungdomskulturhus, Grünerløkka minigolfpark, Oslo 
Røde Kors, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten, Ragde Eiendom, Vulkan Eiendom, Asplin-
Ramm, Nedre Foss Gård, Hereford Steakhouse, Rice Bowl Grünerløkka, Ljudiabutikken, Infratek, 
Studentsamskipnaden i Oslo, Europark, Bydel Grünerløkkas Avdeling for Kvalifisering og Miljø, 
Grünerløkka sykehjem, Ruter, Implenia   


 
 
 


BYDEL GAMLE OSLO 
 
Kunstneriske innslag: 
Oslo Meditasjonsskole, Østre Aker Frikirke, Blues in a Cop, Vokalensemble Oktopus, William, 
Riverside Ungdomshus og artistene Qupid, Likha Scandinavia, Luison Y Cuba, Mexico Magico, 
Flemanco, Jazzmen, DJ Blanco, Luiz Gutierrez, og Omar & Fabe + DJ 
 
Vakthold og teknisk bistand:  
Alle frivillige ved Kampen frivilligsentral  
 
 


 
 
 


   
  







 


MEDIAOMTALE 
 


Promotering 
• 200 plakater hengt opp på sentrale møtesteder i de fire bydelene 
• Elektronisk flyer sendt ut gjennom bydelenes nettverk 
• Elvelangs eget nettsted  


http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/elvelangs 
• De fire bydelenes hjemmesider 2-3 uker i forkant 
• Facebookside, vel 10000 følgere  


https://www.facebook.com/pages/Elvelangs-i-fakkellys/119316451374?ref=hl 


• Facebookevent, vel 17000 deltakere 
http://www.facebook.com/events/290463037719207/permalink/290463044385873/?notif_t=like 


• Nydalen News. Innstikk i Aftenposten 15. september 
• Annonse i Nordre Aker Budstikke 18. september 
 
Hele eller deler av arrangementet ble dessuten registrert av komieteen og deltakende artister 
på diverse lokale kulturkalendre; oslopuls, detskjerioslo, visitoslo, aktivioslo, underskog, bysiden 
mm. 
 
 
Forhåndsomtale 
http://www.osloby.no/oslopuls/Troll_-lysinstallasjoner-og-flammekastere-langs-Akerselva-7718515.html 


 
   
 
 
 
  







 


Omtale i ettertid: 
http://www.nrk.no/ostlandssendingen/folkefest-langs-akerselva-1.11952378 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://kultoslo.no/-/bulletin/show/841215_lys-opp-kvelden-din?ref=checkpoint 
http://citinerary.net/journal/walking-torchlight/ 


 
Google: 
«Elvelangs 2014» gav 2800 treff 06.11.2014 
«Elvelangs» gav 49 200 treff 06.11.2014 
«Elvelangs i fakkellys» 17 600 treff 06.11.2014 
 
Instagram: 
«#elvelangs» ga 4512 innlegg 26.11.2014 


 
 
 
 
      








 


 


Fra: Zander Mikael <Mikael.Zander@hafslund.no> 
Sendt: 10. desember 2014 22:34 
Til: Postmottak; POSTMOTTAK; Henning Mørland 
Emne: Hafslund Nett, ny høyspenningskabel mellom Lillo og Sogn 


transformatorstasjoner 
Vedlegg: 100 trasékart Lillo-Sogn .pdf; Oversiktskart kabel Lillo - Sogn.pdf; Generelt 


grøftesnitt høyspenningskabel.pdf; Brev fra Statens strålevern.pdf 
 


Til:        Bydel Nordre Aker, Bydel Sagene samt bydelsoverlegene Georg Semcesen og Henning 
Mørland 
  


Fra:      Hafslund Nett AS v/ Mikael Zander 
  
Hafslund Nett planlegger i løpet av 2015 og legge en ny høyspenningskabel fra Sogn transformatorstasjon i 
Nordbergveien 109 og til Lillo transformatorstasjon med adresse i Sandakerveien 99.  
Vedlagte kartskisse 100 viser planlagt kabeltrase med blå farge. Det legges opp til at man gjenbruker gamle 
oljekabeltraséer som graves opp og plassen gjenbrukes til den nye kabelen. 
  
Bakgrunn for dette arbeidet er at gamle oljekabler fra 1960-tallet har hatt lekkasjer og må nå kondemneres. I tillegg 
vil det sikre oss et sikkert og stabilt strømnett i Oslo. 
  
Områdekonsesjon: 
Da Hafslund Nett har områdekonsesjon for nevnte kabelanlegg, behøves ikke en formell søknad til Norges 
Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). 
  
Beskrivelse av anlegget: 
Kabelanleggene vil ha et ledertverrsnitt på 1600 mm2 Al med en maksimal overføringskapasitet inntil ca. 850 A. 
Kabelanleggene består av 3 stk. enlederkabler som legges i tett trekant i bunn av en kabelgrøft.  
Hver enleder kabel har en diameter på ca. 10 cm. Kabelgrøften er ca. 1,0 – 0,8 meter dypt og ca. 0,5 meter bredt i 
bunn av grøften. Se typisk grøftesnitt i vedlegg "Generelt grøftesnitt". 
  
Kort beskrivelse av hvilke hensyn som er tatt til – og hvilke konsekvenser tiltaket vil få for miljø og arealbruk: 
Hafslund Nett har planlagt å benytte eksisterende oljekabeltraseer ved at de gamle kablene graves opp og den nye 
legges på samme sted. 
Hele anlegget vil bli liggende under bakkenivå og vil ikke være synlig. 
  
Magnetfelt: 
HN har vurdert om kabelanlegget vil kunne medføre magnetfeltverdier over utredningsnivået 0,4 mikroTesla (μT) i 
bygninger.  
Beregning viser at magnetfeltet synker under 0,4 μT ca. 3,1 meter fra senter kabelanlegg.  
Det er barnehager, skoler eller andre bygg hvor barn eller andre har jevnlig eller langvarig opphold langs traseen, 
men det er ikke noen av disse bygningene som blir berørt av magnetfelt over utredningsnivået 0,4 mikroTesla (μT). 
Se ellers svar fra Statens strålevern vedlagt denne e-post som har vurdert valgt trasé med hensyn på magnetfelt. 
  
Fremdrift: 
Kabelanleggene er planlagt utført mellom april og november 2015. 
  
Tilbakemelding: 
Vi ber om at denne e-posten videresendes til rette vedkommende i respektive bydel, eksempelvis bydelslegen. 
Vi ber om å få eventuelle kommentarer til ovennevnte planer tilsendt i løpet av 2 uker. 
  
Om det er spørsmål, evt. behov for en befaring av kabeltrase, så ta kontakt. 


Fra: Zander Mikael <Mikael.Zander@hafslund.no>


Sendt: 10. desember 201422:34


Til: Postmottak; POSTMOTTAK; Henning Mørland


Emne: Hafslund Nett, ny høyspenningskabel mellom Lillo og Sogn


transformatorstasjoner


Vedlegg: 100 trasékart Lillo-Sogn .pdf; Oversiktskart kabel Lillo - Sogn.pdf; Generelt


grøftesnitt høyspenningskabeLpdf; Brev fra Statens strålevern.pdf


Til: Bvdel Nordre Aker, Bvdel Sagene samt bvdelsoverlegene Georg Semcesen og Henning


Mørland


Fra: Hafslund Nett  AS  v/ Mikael Zander


Hafslund Nett planlegger i løpet av 2015 og legge en ny høyspenningskabel fra Sogn transformatorstasjon i


Nordbergveien 109 og til Lillo transformatorstasjon med adresse i Sandakerveien 99.
Vedlagte kartskisse 100 viser planlagt kabeltrase med blå farge. Det legges opp til at man gjenbruker gamle
oljekabeltraseer som graves opp og plassen gjenbrukes til den nye kabelen.


Bakgrunn for dette arbeidet er at gamle oljekabler fra 1960-tallet har hatt lekkasjer og må nå kondemneres.  I  tillegg
vil det sikre oss et sikkert og stabilt strømnett i Oslo.


Områdekonsesjon:
Da Hafslund Nett har områdekonsesjon for nevnte kabelanlegg, behøves ikke en formell søknad til Norges
Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).


Beskrivelse av anlegget:
Kabelanleggene vil ha et ledertverrsnitt på 1600 mm2 Al med en maksimal overføringskapasitet inntil ca. 850 A.
Kabelanleggene består av  3  stk. er1lederkabler som legges i tett trekant i bunn av en kabelgrøft.


Hver enleder kabel har en diameter på ca. 10 cm. Kabelgrøften er ca. 1,0 - 0,8meter dypt og ca. 0,5meter bredti
bunn av grøften. Se typisk grøftesnitt i vedlegg "Generelt grøftesnitt".


Kort beskrivelse av hvilke hensyn som er tatt til - og hvilke konsekvenser tiltaket vil få for miljø og arealbruk:


Hafslund Nett har planlagt å benytte eksisterende oljekabeltraseer ved at de gamle kablene graves opp og den nye


legges på samme sted.
Hele anlegget vil bli liggende under bakkenivå og vil ikke være synlig.


Magg etfelt:
HN har vurdert om kabelanlegget vil kunne medføre magnetfeltverdier over utredningsnivået 0,4mikroTesla (HT) i


bygninger.
Beregning viser at magnetfeltet synker under 0,4MT ca. 3,1meter fra senter kabelanlegg.
Det er barnehager, skoler eller andre bygg hvor barn eller andre har jevnlig eller langvarig opphold langs traseen,
men det er ikke noen av disse bygningene som blir berørt av magnetfelt over utredningsnivået 0,4mikroTesla (HT).
Se ellers svar fra Statens strålevern vedlagt denne e-post som har vurdert valgt trasé med hensyn på magnetfelt.


Fidriftr
Kabelanleggene er planlagt utført mellom april og november 2015.


Tilbakemelding:
Vi ber om at denne e-posten videresendes til rette vedkommende i respektive bydel, eksempelvis bydelslegen.


Vi ber om å få eventuelle kommentarer til ovennevnte planer tilsendt i løpet av 2 uker.


Om det er spørsmål, evt. behov for en befaring av kabeltrase, så ta kontakt.







 


 


Vi viser ellers til godkjent plan 10850 i fellesløsningen for gravekoordinering, K-Grav. Plan ble godkjent 
2014.11.04. 
  
Vedlegg:  
*          Trasékart 100 flyfoto 
*          Trasékart oversikt 
*          Generelt grøftesnitt 
*          Svarbrev fra Statens Strålevern 
  
Med vennlig hilsen 
Hafslund Nett AS 
 
Mikael Zander 
prosjektleder/senioringeniør kabelanlegg 
Prosjektgjennomføring 
------------------------------------------------------------------------  
Telefon: 22 43 58 00 
Mobil: 909 75 728 
E-post: mikael.zander@hafslund.no 
Postadresse: Postboks 990 Skøyen, 0247 Oslo 
Besøksadresse: Drammensveien 144, Skøyen 
------------------------------------------------------------------------  
www.hafslundnett.no  
  
 Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten. 


  
  


Vi viser ellers til godkjent plan 10850 i fellesløsningen for gravekoordinering, K-Grav. Plan ble godkjent


2014.11.04.


Vedlegg:


Trasekart 100 flyfoto


Trasekart oversikt


Generelt grøftesnitt


Svarbrev fra Statens Strålevern


9696*å?


Med vennlig hilsen


Hafslund Nett AS


Mikael Zander


prosjektleder/senioringeniør kabelanlegg


Prosjektgjennomføring


Telefon: 22 43 58  OO


Mobil: 909 75 728


E-post: mikael.zander@hafslund.no


Postadresse: Postboks 990 Skøyen, 0247 Oslo


Besøksadresse: Drammensveien 144, Skøyen


vwvwhafslundnettno


Få Tenk  på  miljøet før du skriver ut denne e-posten.



mailto:mikael.zander@hafslund.no

http://www.hafslundnett.no/



		Fra:      Hafslund Nett AS v/ Mikael Zander






Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling av oppstartsmøte
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Plan- og bygningsetaten Postadr:
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo


Telefonnummer
E-post:


23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no


Skjemakode:
PBE002


Referansenummer:
PBE002-BLRZ


Bestilling av oppstartsmøte


Innsendingsdato:22.12.2014 09:51


Innlogging


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


HANS MARIUS TEIGAR JACOBSEN


Ansvarlige


Fagkyndig


Firma NUNO ARKITEKTUR AS


Organisasjonsnummer 942826400


Adresse Akersbakken 12


Postnummer 0172


Poststed OSLO


Telefonnummer 23 01 40 20


E-post (kvittering
sendes hit)


hmj@nunoarkitektur.no


Gjenta e-post hmj@nunoarkitektur.no


Kontaktperson
for prosjektet hos
fagkyndig


Hans Marius Teigar Jacobsen


Forslagsstiller/tiltakshaver


Firma NUNO ARKITEKTUR AS


Organisasjonsnummer 942826400


Adresse Akersbakken 12


Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


 Skjemakode:


PBE002


Referansenummer:


PBE002-BLRZ


Bestilling av oppstartsmøte


Innsendingsdato:22.12.2014 09:51


Innlogging


Bestilling av oppstartsmøte


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten HANS MARIUS TElGAR JACOBSEN


som


Ansvarlige


Fagkyndig


Firma NUNO ARKITEKTUR AS


Organisasjonsnummer 942826400


Adresse Akersbakken 12


Postnummer 0172


Poststed OSLO


Telefonnummer 23 01 40 20


E-post (kvittering hmj @nunoarkitektur.no


sendes hit)


Gjenta e-post hmj @nunoarkitektur.no


Kontaktperson Hans Marius Teigar Jacobsen


for prosjektet hos


fagkyndig


Forslagsstiller/tiltakshaver


Firma NUNO ARKITEKTUR AS


Organisasjonsnummer 942826400


Adresse Akersbakken 12


    
I : : : : :  P1aI1- Og bygningsetaten Postadr: Telefonnummer
I I Boks 364 Sentrum E-post:


' ' 0102 Oslo


PBE002-BLRZ Side 1 av 5


23 49 10 00
postmottak@pbe.os1o.kommune.no







PBE002-BLRZ Side 2 av 5


Plan- og bygningsetaten Postadr:
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo


Telefonnummer
E-post:


23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no


Postnummer 0172


Poststed OSLO


Telefonnummer 23 01 40 20


E-post (kvittering
sendes hit)


hmj@nunoarkitektur.no


Kontaktperson
for prosjektet hos
forslagsstiller


Hans Marius Teigar Jacobsen


Innledende informasjon om forslaget


Eiendomsopplysninger


Gårdsnummer 52


Bruksnummer 345


Adresse/Stedsnavn Nordbergbakken 1


Eiers navn Steinar Kildalen


Bydel Bydel Nordre Aker


Bakgrunn for og
hensikt med prosjektet.


Vi ønsker å undersøke muligheten for å fremme forslag om ny reguleringsplan for
Sogn/Nordberg. Det presiseres at vi ønsker et oppstartsmøtet for å avklare arbeidets
omfang, kostnader og realisme, og at vi ikke ønsker at det gjøres omfattende arbeider
før oppstartsmøtet. 


Tiltakshaver ønsker å skille ut en eksisterende tomt for å føre opp en enebolig tilpasset
bebyggelsesstrukturen i området. Forslaget bygger videre på retningslinjer og kvaliteter
i eksisterende plan, samtidig som det  åpner for fortetting.


Er det særlige spørsmål
dere ønsker å få
avklart?


- Omfang av planprosess 
- Kostnader 
- Sannsynlighet/realisme


Karttjeneste


Vedlegg


Oslokart.pdf


Postnummer 0172


Poststed OSLO


Telefonnummer 23  01 40 20


E-post (kvittering hmj @nunoarkitektur.no


sendes hit)


Kontaktperson Hans Marius Teigar Jacobsen


for prosjektet hos


forslagsstiller


Innledende informasjon om forslaget


Eiendomsopplysninger


Gårdsnummer 52


Bruksnummer 345


Adresse/ Stedsnavn Nordbergbakken 1


Eiers navn Steinar Kildalen


Bydel Bydel Nordre Aker


Bakgrunn for og


hensikt med prosjektet.


Vi ønsker å undersøke muligheten for å fremme forslag om ny reguleringsplan for


Sogn/Nordberg. Det presiseres at vi ønsker et oppstartsmøtet for å avklare arbeidets


omfang, kostnader og realisme, og at vi ikke ønsker at det gjøres omfattende arbeider


før oppstartsmøtet.


Tiltakshaver ønsker å skille ut en eksisterende tomt for å føre opp en enebolig tilpasset


bebyggelsesstrukturen i området. Forslaget bygger videre på retningslinjer og kvaliteter


i eksisterende plan, samtidig som det åpner for fortetting.


Er det saerlige spørsmål  -  Omfang av planprosess


dere ønsker å få -  Kostnader


    


avklart? -  Sannsynlighet/realisme


Karttjeneste


Vedlegg


El Oslokart.pdf
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Plan- og bygningsetaten Postadr:
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo


Telefonnummer
E-post:


23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no


Planstatus og rammebetingelser


Overordnede planer og føringer *


Hvilke overordnede
planer gjelder for
planområdet, hvilke
føringer gir de, og i
hvilken grad følger
prosjektet opp disse
føringene?


S-3669, 17.06.98 
Kommunedelplan: KDP-13


Gjeldende regulering *


S-3669, 17.06.98


Andre rammebetingelser


Negative servitutter,
tinglyste heftelser med
mer.


-


Eksisterende miljøsituasjon


Naturmangfold,
samferdsel, støy, trafikk


-


Eksisterende bebyggelse og bruk *


Boligbebyggelse med tilliggende grøntområder. 
Strukturen ønskes bevart og videreført


Enkel stedsanalyse


Erstatt gjerne med
enkel stedsanalyse som
lastes opp, se eksempel


Se vedlegg


Planstatus og rammebetingelser


Overordnede planer og føringer  *


Hvilke overordnede S-3669, 17.06.98


planer gjelder for Kommunedelplan: KDP—13


planområdet, hvilke


føringer gir de, og i


hvilken grad følger


prosjektet opp disse


føringene?


Gjeldende regulering *


S-3669, 17.06.98


Andre rammebetingelser


Negative servitutter, -


tinglyste heftelser med


mer.


Eksisterende miljøsituasjon


Natunnangfold, -


samferdsel, støy, trafikk


Eksisterende bebyggelse og bruk  *


Boligbebyggelse med tilliggende grøntområder.


Strukturen ønskes bevart og videreført


Enkel stedsanalyse


Erstatt gjerne med Se vedlegg


enkel stedsanalyse som


lastes opp, se eksempel
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Plan- og bygningsetaten Postadr:
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo


Telefonnummer
E-post:


23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no


Illustrasjoner til stedsanalyse


Vedlegg


A-10-01-KX Situasjonsplan.pdf


A-10-04 ZZ Diagram sikt.pdf


A-10-04-XX Diagram grøntsoner.pdf


A-10-02-KY Illustrasjoner.pdf


A-10-03-KZ Skråfoto.pdf


A-21-01-01-SX Plan 1.pdf


A-21-02-01-SX Plan 2.pdf


A-21-U-01-SX Plan U.pdf


Forslagets hovedgrep


Beskrivelse av hovedgrep


Hvordan er forslaget
tenkt løst? Presenter
skissen av byplangrepet
(se forklaring nedenfor)
kort med fokus på
det overordnede:
Formål, disponering
av tomta (atkomster,
utearealer og plassering
av bygningsmasse og
anlegg)


Ny enebolig legger seg inn i eksisterende bebyggelsesstruktur og innretter seg etter
høyder, siktlinjer og grøntsoner. Boligen utnytter et tilgjengelig areal for fortetting i
området uten at eksisterende grønt-kvaliteter forringes


Skisse av byplangrep og prinsippsnitt


Vedlegg


A-10-01-KX Situasjonsplan.pdf


Fakta om forslaget


Arealstørrelse


Planområdet totalt: -m²


Arealbruk og foreslåtte
formål


Som eksisterende plan.
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formål
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Uteoppholdsareal (for
skoler, barnehager,
sykehjem og boliger)


Som eksisterende plan


Utnyttelse Som eksisterende plan. 
Areal BYA ny enebolig: 24 %


Høyde Som eksisterende plan.


Trafikk og parkering Som eksisterende plan.


Videre prosess
Redegjør for om
prosjektet kan
utløse krav om
konsekvensutredning


Usikkert


Medvirkning i videre
prosess


Ikke avklart


Hvilke
hovedutfordringer har
forslaget?


Endring av stor plan for realisering av enkeltprosjekt.
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Som eksisterende plan


Som eksisterende plan.


Areal BYA ny enebolig:  24  %


Som eksisterende plan.


Som eksisterende plan.


Usikkert


lkke avklart


Endring av stor plan for realisering av enkeltprosj ekt.
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