
Sak 8/10 Fordeling av rammetildeling – Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 
 
Barne- og likestillings- og diskrimineringsdepartementet (BLD) forvalter tilskuddsordningen 
Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å bedre 
oppvekst- og levekår i større bysamfunn. Bevilgningen har barn og unge, og særlig ungdom i 
alderen 12 til 25 år, som målgruppe, og benyttes til tiltak og prosjekter som retter seg mot barn og 
unge med spesielle behov og mot utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. Ordningen har en 
særlig innsats rettet mot tiltak som tar sikte på å nå barn, unge og familier berørt av fattigdom. 
Barn og unge med innvandrerbakgrunn står overfor spesielle utfordringer, og arbeid og innsats 
som fremmer integrering er høyt prioritert. Barn og unges deltakelse og innflytelse i planlegging 
og gjennomføring bør prioriteres der det er naturlig.  
 
Formålet  
Formålet med tilskuddsordningen er å bedre oppvekst- og levekårene for barn og unge. Det legges 
vekt på:  
• å forebygge uønsket sosial atferd, bl.a. vold, mobbing, kriminalitet, rus og rasisme, å motvirke, 
fordommer, diskriminering, homofobi og å fremme gjensidig aksept  
• deltakelse for ungdomsgrupper som i liten grad benytter seg av de eksisterende kultur- og 
fritidstilbud  
• kvalifisering, inkludering og etablering av alternative mestringsarenaer  
• arbeid og innsats som tar sikte på å nå barn, unge og familier berørt av fattigdomsproblemer  
• likeverd og like muligheter for jenter og gutter  
• deltakelse og likeverdige muligheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne  
 
Hva kan det søkes om?  
Det kan søkes midler til følgende:  
• Tiltak/prosjekt som utvikler arbeidsformer og -metoder overfor målgruppen.  
• Investeringer i lokaler og utstyr som skal benyttes av målgruppen.  
 
Det generelle barne- og ungdomsarbeidet er en del av kommunens eget ansvar, og kan ikke få 
støtte gjennom denne ordningen. Bevilgningen skal ikke erstatte eksisterende kommunale tilbud 
eller stillinger. Midlene skal ikke benyttes til tiltak/prosjekter som er knyttet til 
skolefritidsordningen eller har deltakelse i ordinære idrettsaktiviteter som målsetting. 
Bevilgningen kan heller ikke benyttes til klientrettede tiltak og tiltak av behandlende karakter.  
 
Tildeling  
Søknader sendes via bydelen til BLD for behandling. På bakgrunn av innsendte søknader tildeles 
bydelen en samlet sum for prosjektene. Bydelen skal så foreta en vurdering og en politisk 
vurdering av søknadene.  
For 2010 kom det inn 7 søknader. OMK prioriterte rekkefølge på søknadene på følgende måte i 
sitt møte 26. januar: 

1) X-Ray Ungdomskulturhus – Cafe X som nettverksbyggingsarena (søkt om 500’) 
2) Dancing Youth – Utviklingsarena for ungdom (søkt om 900’) 
3) Sinsen kulturhus – Jentehuset på Grünerløkka (søkt om 400’) 
4) OMOD – Global Music Studios (søkt om 360’) 
5) Kulturgruppa Victor – Ung Victor (ny – søkt om 90’) 
6) Frelsesarmeen – datahjelp for eldre (nys søkt om 10’) 
7) Grüner fotball IL – miljøarbeid (ny søkt om 500’) 

 
Bydelen har fått en samlet tildeling på kr. 880.000.-. I 2009 ble bydelen tildelt kr. 990.000,-. De 
fleste av søkerorganisasjonene har fått tildelt penger over flere år og det anbefales at tildelingen i 
stor grad sammenfaller med tidligere års tildelig da dette gir størst mulig forutsigbarhet for 



organisasjonen. Bydelsdirektøren velger å opprettholde rammen til Jentehuset da dette er et nyere 
prosjekt som retter seg mot en viktig målgruppe. Siden rammetilskuddet er betydelig lavere enn i 
2009 anbefales det ikke å gi støtte til Frelsesarmeen og Grüner fotball IL, da tilbudet til 
Frelsesarmeen antas å nå svært få ungdommer, og tilbudet til Grüner fotball IL ligger i grenseland 
mot ordinære idrettsaktiviteter og derfor ligger på siden av tilskuddsordningen.  
 
Forslag til vedtak: 
Bydelens tildelte midler til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn for 2010 fordeles på 
følgende måte:  
X-ray ungdomskulturhus – internettcafe med yrkesopplæring  kr. 370.000,- (400’ i 2009)  
Dansegruppen Cre-8 by Danscing Youth     kr. 140.000,- (160’ I 2009)  
Jentehuset         kr. 190.000,- (190’ i 2009)  
OMOD – Global Music Studio      kr. 140.000,- (190’ i 2009)  
Kulturgruppa Victor – ung Voctor      kr. 40.000,- (Ny)  
Frelsesarmeen – datahjelp til eldre     Kr. 0,- 
Grüner fotball IL – miljøarbeid     Kr. 0,- 
SUM          kr. 880.000,- 


