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Protokoll 1/09 
 
 
Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57  

Møtetid: Tirsdag 27. januar 2009 kl. 17.00-18.00     
   
 
 
Åpen halvtime 
Det var møtt fram tre personer til åpen halvtime. 
 
Grete Øwre, FAU Rodeløkka barnehage, sa at foreldrene etterlyste informasjon om nye 
utbyggingsplaner for barnehagen. De ønsker kun utvidelse med en avdeling, og er svært 
kritiske til at deler av uteoppholdsarealet legges til Sofienbergparken. 
 
Marianne Rønnevig og Walther Haugland fra Grüner IL ba om politisk støtte i arbeidet med å 
realisere flerbrukshallen på Dælenenga og den nye 7’er banen nedenfor Mølla (ved 
Sannergata). De sa også at klubben trengte penger til nytt dekke på kunstgressbanen og et 
midlertidig klubbhus.      
 
Opprop 
Til stede: Tore Aasheim (SV) leder, Trond Helge Hem (A), Silje Njarde Tangnes (A), 
Anniken Haugli (H), Njål I. Fodnes (F) 
 
Forfall: Kari Aasebø (V), Siv M. Kristiansen (R)   
 
I stedet møtte: Frode Fjeldstad (V) 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent uten merknader 
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent. 
 
Informasjon 

• Administrasjonen informerte om status for barnehageutbygging i bydelen. 
• Uttalelse fra Rådet for funksjonshemmede om ”Navnsetting av gate eller plass i 

bydelen etter Knut Hamsun” ble omdelt. 
• Komiteleder informerte om at det var kommet 30-40 skriftlige tilbakemeldinger og 

flere telefoner i Hamsun-saken, og positive og negative reaksjoner var likelig fordelt.    
 
 

Bydel Grünerløkka  Postadresse: Telefon:  02 180 
Bydelsadministrasjonen  Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 
http://www.bga.oslo.kommune  0505 Oslo 
  e-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no 
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Sak 1 /09    Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
2. desember 2008 

 
Vedtak:  
Protokollen enstemmig godkjent. 
 

Sak 2 /09    Strategisk plan 2008-2011 - første evaluering oktober 
2008 

 
Utsatt sak fra komiteens møte 2. desember 2008. 
 
Vedtak: 
Komiteen tar evalueringen til orientering. 

Sak 3 /09    Frivillighetsmidler - retningslinjer for tildeling av 
tilskudd til frivillige aktiviteter 

 
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. 
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Bydelen vil være behjelpelig med å veilede søkere. 
 
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.  
 
R’s forslag til nye retningslinjer: 

1. Tilskudd til frivillig aktivitet (frivillighetsmidler) utdeles etter en hovedutlysning på 
våren og utdeles av Oppvekst- miljø- og kulturkomiteen (OMK). Dersom det gjenstår 
frivillighetsmidler etter hovedutdelingen kan det søkes frivillighetsmidler løpende 
gjennom året eller så langt frivillighetsmidlene rekker. Tilskuddsordingen kunngjøres i 
dagspressen, lokalpressen og bydelens egne internettsider med 4 ukers søknadsfrist. 
Søknadsfristen for hovedtildelingen er å anse som absolutt. 

 
2. Frivillighetsmidler dekker tilskudd til stimulering av frivillige aktiviteter. Beboere, 

grupper og frivillige organisasjoner kan søke tilskudd. Aktivitetene skal være rettet 
mot beboere i bydel Grünerløkka eller i bydel Grünerløkka og en nabobydel. Det kan 
også være mulig for byomfattende organisasjoner å få tilskudd til tiltak og aktiviteter 
som finner sted i bydel Grünerløkka. Med byomfattende menes organisasjoner som 
dekker tre eller flere bydeler. 

  
3. Det kan søkes om støtte til aktiviteter innen gruppens/organisasjonens interesseformål. 

Det kan også søkes om støtte til driftsutgifter for tiltak dersom slik støtte fører til økt 
aktivitet for et bedre kulturelt, sosialt eller fysisk (bærekraftig) miljø i bydelen samt til 
tiltak som fremmer tverrkulturell samhandling i bydelen. I tillegg kan det søkes støtte 
til å gjennomføre enkelttiltak eller større arrangementer som går utover 
organisasjonens løpende og vanlige drift. Tiltaket/arrangementet det søkes støtte til 
skal ha som mål å medføre aktivitet for flere enn organisasjonens medlemmer.  
Det gis ikke støtte til tiltak/arrangementer som har kommersielle mål.  
Det vil ikke bli gitt tilskudd til å dekking av lønnsmidler.  
 

4. Eget søknadsskjema benyttes. Det stilles krav om at følgende opplysninger kommer 
fram i søknaden: 

 
A) Søkerne må beskrive sin gruppe/organisasjonsform. Krav om slik 

dokumentasjon skal inneholde: 
- Opplysninger om aktivitetens hyppighet og omfang. 
- Organisasjonens medlemstall/deltakertall. 
- Søkerne må beskrive tiltaket det søkes støtte til ved å oppgi bl.a. målgruppe og 

plan for gjennomføring. 
- Søkerne skal også beskrive hvilken nytte støtten vil kunne ha for målgruppen 

og andre. 
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B) Søkerne må beskrive hva organisasjonen kan gi tilbake gjennom f. eks. bidrag i 
dugnadsarbeid som kommer flere til gode eller ved å bidra med sang, musikk, 
etc. under spesielle arrangementer eller lignende i bydelen. Det er ønskelig å 
synliggjøre samarbeid frivillige organisasjoner i mellom. Og samarbeid 
mellom frivillige og offentlig virksomhet. 

C) Søkere må oppgi søknadsbeløp og spesifisere bruk av midlene i budsjett/ 
finansieringsplan. Dersom det er søkt om støtte andre steder, skal dette 
fremkomme. Søkere som ikke bruker de tildelte midlene i henhold til 
forutsetningene også vil bli utelukket fra å søke de to påfølgende år. 

 
5. For tilskudd over kr. 49999,- kreves revisorgodkjent regnskap. For tilskudd under 

denne summen kreves det at resultat- og balanseregnskapet er underskrevet av to 
ansvarlige personer. Dersom årsmelding og regnskap ikke er klart ved 
søknadstidspunktet, må regnskap og en kortfattet rapport legges fram innen neste års 
tildelings tidspunkt. Uavhengig om det søkes på nytt eller ikke. Dersom kriteriene 
ovenfor ikke er oppfylt, vil ikke søknaden bli behandlet. Oslo kommune forbeholder 
seg retten til å kreve de tildelte midlene tilbakebetalt helt eller delvis. 

 
6. Søkere som har fått innvilget støtte må synliggjøre at tiltaket er støttet av Oslo 

kommune v/ bydel Grünerløkka. 
 

7. Oslo kommune har rett til innsyn og til å foreta kontroll med bruken av 
tilskuddsmidlene. Oslo kommune forbeholder seg retten til å kreve midlene 
tilbakebetalt, helt eller delvis hvis det er gitt uriktige opplysninger eller hvis midlene 
ikke brukes i henhold til forutsetningene. Søkere som ikke bruker de tildelte midlene i 
henhold til forutsetningene også vil bli utelukket i to år. 

 
8. Bydelsutvalget/OMK kan også på eget initiativ, tildele tilskuddsmidler til stimulering 

av frivillig aktivitet og satsing på miljøtiltak til andre formål enn nevnt ovenfor. 
 
R’s forslag til videre behandling: 
Saken skal behandles på OMK møte den 27. januar 2009. Det er vanlig at slike 
retningslinjer/kriterier vedtas av Bydelsutvalget ikke av komiteen selv, men at komiteen lager 
en innstilling til vedtak er helt vanlig. Vi ber om at saken settes opp på BU møtet den 11. 
februar. 
 
Vedtak:  

1. Det ble enstemmig vedtatt å beholde gjeldende retningslinjer. 
2. R’s forslag til videre behandling fikk ingen tilslutning.  

 
  
 
Oslo 3. februar 2009 
 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
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