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Sak 1/09      Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
2. desember 2008  

 
Arkivsak: 200601888 
Arkivkode: 027 
Saksbehandler: Eigil Jakobsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 17.12.08 123/08  
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 27.01.09 1/09  
 
PROTOKOLL FRA MØTE I OPPVEKST-, MILJØ- OG KULTURKOMITEEN 2. 
DESEMBER 2008  
. 
Vedtak: 
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Sak 2/09      Strategisk plan 2008-2011 - første evaluering oktober 
2008  

 
Arkivsak: 200800258 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Eigil Jakobsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 30.10.08 105/08  
Byutviklingskomiteen 01.12.08 60/08  
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 02.12.08 26/08  
Rådet for funksjonshemmede 03.12.08 15/08  
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 03.12.08 56/08  
Eldrerådet 08.12.08 22/08  
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 27.01.09 2/09  
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 28.01.09  
 
STRATEGISK PLAN 2008-2011 - FØRSTE EVALUERING OKTOBER 2008  
 
Utsatt sak fra komiteens møte 2. desember 2008. Sakspapirer er sendt ut tidligere.   
 
Vedtak: 
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Sak 3/09      Frivillighetsmidler - retningslinjer for tildeling av tilskudd 
til frivillige aktiviteter  

 
Arkivsak: 200800509 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Eigil Jakobsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 27.01.09 3/09  
 
FRIVILLIGHETSMIDLER - RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD 
TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER  
 
Bakgrunn: 
Vi ønsker nå en evaluering av gjeldende retningslinjer. Søknadsskjema følger vedlagt. 
 
Gjeldende retningslinjer: 
 
Bydel Grünerløkka har avsatt kr. 400.000 til frivillig aktivitet i bydelen i 2009. Tilskuddene 
skal i all hovedsak brukes til tiltak for å støtte opp om frivillig aktivitet som gir tilbud til 
bydelens befolkning innen områdene kultur, idrett og fritidsaktiviteter. 
 
Hvem kan søke: 
Enkeltpersoner, organisasjoner, lokale lag og foreninger og prosjekter som bidrar til økt 
frivillig aktivitet og trivsel i bydelen. Tiltak i bydelen som særlig retter seg mot barn og unge 
vil bli prioritert.  
 
Midlene kan for eksempel brukes til aktiviteter i regi av frivillighetssentraler, til 
samarbeidsaktiviteter mellom frivillige organisasjoner og kommunale instanser, frivillig innsats 
ved eldresentrene, til tiltak som forebygger rasisme og diskriminering og til internasjonalt 
samarbeid mellom organisasjoner i Bydel Grünerløkka og bydeler/kommuner i andre land.  
 
Det gis ikke støtte til byomfattende tiltak (det vil si aktiviteter som skjer i tre eller flere bydeler) 
eller til organisasjoner som ikke har sin aktivitet og base i bydelen. Det gis heller ikke støtte til 
dekning av underskudd til allerede avviklede tiltak.  
 
Skriftlig søknad bør inneholde: 

1) Beskrivelse av hva slags aktivitet et søkes om midler til 
2) Beskrivelse av tiltaket med målgruppe og plan for gjennomføring.  
3) En presentasjon av hvor mye aktivitet støtten forventes å lede til (medlemstall/antall 

deltakere)  
4) Budsjett for tiltaket (oversikt over utgifter/inntekter/egenandel) 
5) Godkjent regnskap for siste regnskapsår (oversikt over utgifter/inntekter/egenandel) 
6) Søknadsbeløp og kontonummer 

 
Ved tildeling vil det bli lagt vekt på omfanget av den aktiviteten det søkes om midler til, og i 
hvilken grad aktiviteten kommer bydelens befolkning til gode. 
 
Bydelen vil være behjelpelig med å veilede søkere. 
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Søknadsfrist ……2009.  Det blir kun en tildelingsrunde inneværende år. 
Søknader avgjøres på møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen…..  
 
Søknadsskjema og retningslinjer kan hentes på www.bga.oslo.kommune.no, eller ved 
henvendelse til vårt Servicekontor i Markveien 57, inngang Korsgata.  
 
Søknad sendes til Bydel Grünerløkka, Postboks 2128 Grünerløkka, 0505 Oslo, eller per e-post 
til postmottak@bga.oslo.kommune.no
 
Tilskuddsmottakere må gi tilbakerapportering om bruken av midlene (grad av måloppnåelse og 
om resultatene står i forhold til ressursinnsatsen) og levere regnskap. Midler som ikke benyttes 
som forutsatt tilbakebetales bydelen innen ett år etter utbetaling.  
 
Vedtak: 
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