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Midler fordelt av tilskudd til lokale ungdomsråd i bydelene. 
 
Bystyret bevilget for første gang  i forbindelse med budsjett 2006 et øremerket tilskudd til 
lokale tiltak for barn og unge. Tilskuddet blir hvert år fordelt ut til ungdomsrådene i de 15 
bydelene i Oslo. Midlene er forutsatt anvendt til konkrete tiltak og prosjekter som blir initiert 
av bydelens unge i aldersgruppen 12 til 20år. Kriterier for hvilke type tiltak det kan søkes 
tilskudd til, avgjøres av hvert enkelt ungdomsråd. På denne måten vektlegges betydningen av 
lokalt demokrati. 
 
Ungdomsrådet i Bydel St. Hanshaugen vektlegger følgende kriterier: 
* Tiltaket skal være drevet av/for ungdom 12 til 20år. 
* Tiltaket skal ha en lokal forankring og komme ungdom i lokalmiljøet til gode. 
* Tiltaket skal ha et tema og klare målsettinger for deltakerne. 
* Tiltaket bestemmer gruppa selv. 
* Tiltaket skal være nyskapende. 
 
Søknaden sendes til Bydel St.Hanshaugen 
   Ungdomsrådet v/ sekretær Karin Swanstrøm 

Oppvekstseksjonen  
Postboks 6999 St.Olavs plass 
0130 Oslo 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ea Augusta Lykke Syse 
leder av ungdomsrådet 

Karin Swanstrøm 
sekretær 
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