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Frivilligmelding for Bydel Sagene 2019 
 
Sammendrag: 
Bydel Sagene har et sterkt og levende kultur- og fritidstilbud som i stor grad er basert på 
frivillig arbeid. I tillegg er det et stort sosialt engasjement i bydelen, hvor frivillige stiller opp 
gjennom bydelens frivilligsentraler, seniorsenter og andre sosiale institusjoner. 
 
Denne meldingen tar sikte på å gi en status over hva bydelen gjør for å legge til rette for 
frivillig arbeid, og ser disse tiltakene i lys av målene i kommunens frivilligmelding som ble 
vedtatt av bystyret i 2016.  
 
Antall beboere i bydelen har vokst betydelig de senere år, og befolkningssammensetningen 
er i endring. Med dette endres også innbyggernes forventninger og hvilke motiver de har for 
å engasjere seg i frivillig arbeid. Bydelsadministrasjonen foreslår derfor noen justeringer av 
gjeldende retningslinjer for fordeling av frivilligmidler, slik at det skal bli enda lettere å drive 
frivillige aktiviteter i bydelen. 
 
Bakgrunn for saken: 
Bydel Sagene skal være et godt sted for innbyggerne å vokse opp og leve sine liv. Frivillig 
engasjement gir innbyggerne mening, sosialt samvær, trivsel og innflytelse over egne liv. 
Bydelen jobber derfor strategisk med å stimulere til økt frivillig innsats ved å samarbeide 
med og gi støtte til frivillige organisasjoner1: 
· Tilbudet innen kultur, folkehelse og frivillighet for seniorer skal videreutvikles i 

samarbeid med relevante organisasjoner/aktører, og bydelen arbeider med å styrke 

samhandling på tvers av generasjonene.  

                                                 
1
 Se strategisk plan 2017-2020 

www.oslo.kommune.no/getfile.php/1329466/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Bydeler/Bydel%20Sagene/Budsje

tt%2C%20dokumenter%20og%20planer%20Bydel%20Sagene/Strategisk%20plan%202017-2020%20Bydel%20Sagene.pdf  



 
 

· Bydelen ønsker å videreutvikle det langsiktige og strategiske samarbeidet med idrettslag, 

frivilligsentraler og andre aktører i bydelen som bidrar til å skape idretts-, fritids- og 

kulturaktiviteter for barn og unge.  

 
· Bydelen arbeider for økt tilstedeværelse i Sandaker delbydel, ved blant annet å sikre de 

nye boområdene ikke-kommersielle møteplasser som parker, idrettsanlegg og 

samfunnshus. 

 
Da byrådet i 2016 la fram frivilligmeldingen Engasjement og deltakelse. Frivillighet i Oslo 

2016 ble bydelene utfordret på å gjøre opp status og følge opp byrådets fire mål for 
frivilligheten: 
 

1. Det skal være lett å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet: 

- Samordne og forenkle søknadsprosesser for tilskudd 

- Redusere rapporteringskrav 

- Videreutvikle og forbedre digitale løsninger for formidling av frivillig aktivitet 

- Forbedre informasjonen om kommunenes tjenester på frivillighetsfeltet 

 

2. Kommunen skal styrke samhandlingen mellom kommunal og frivillig sektor og tilrettelegge 

for økt samhandling frivillige aktører imellom: 

- Opprette funksjon som frivillighetskoordinator. 

- Arrangere en årlig dialogkonferanse: «Oslo-modellen» 

- Oppfordre til lokal frivillighetspolitikk og aktiv tilrettelegging for frivillig sektor i 

bydelene. 

- Etablere møteplass for dialog og samarbeid í det kommunale apparatet. 

 
3. Flere av kommunens lokaler, uteplasser og anlegg skal være tilgjengelige, meråpne 

og fylles med frivillig aktivitet:  

- Øke tilgjengeligheten på lokaler og anlegg 

- Forbedre informasjonen om kommunale lokaler og anlegg 

- Subsidiere utgifter knyttet til utlån og utleie av lokaler 

- Revidere Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til 

frivillige organisasjoner i Oslo kommune. 

- Etablere et pilotprosjekt for administrering av utlån og utleie av skoler 

- Tilrettelegge for økt bruk av byrom og uterom 

- Styrke bibliotekene som arena for frivillig aktivitet 

- Støtte opprettelsen av nærmíljøsentre i bydelenes regi 

 

4. Kommunen skal stimulere til mangfold, bredde og en nyskapende frivillig sektor, 

og bidra til økt rekruttering av frivillige: 

- Stimulere til opprettelsen av utlånssentraler 

- Støtte sivilt engasjement for flyktninger 

- Etablere en kommunal frivillighetspris 

- Øremerke deler av tilskudd til innovative tiltak 

 



 
 

Administrasjonen har ikke tidligere lagt fram et samlet bilde av den lokale frivilligheten 
(hovedtrekkene) og bydelens tiltak for å øke oppslutningen om deres virksomhet. Deler av 
Bydel Sagenes arbeid for å tilrettelegge for frivillig virksomhet har likevel blitt synliggjort i 
andre av bydelen strategier og planer.   
Denne meldingen er ment som en statusrapport med en beskrivelse av hovedtrekkene ved 
den lokale frivilligheten, og innretningen av bydelens arbeid (mål og virkemidler) for å 
stimulere til økt frivillig deltagelse og innsats. Administrasjonen ser det ikke som nødvendig 
å lage en egen frivilligstrategi, men vil i stedet forankre tiltak for å støtte frivilligheten i 
øvrig planverk så som budsjettdokumentet, kulturstrategien og folkehelseplanen. 
 

Saksframstilling: 
 
Hva er frivillighet? 
ILO (International Labor Organization) definerer frivillig arbeid som:  

 
«Ikke-obligatorisk arbeid, det vil si den tiden en person bruker på å utføre en eller 

flere aktiviteter - enten gjennom en organisasjon, eller direkte overfor andre utenfor 

egen husholdning - uten å ta betalt»2 
 
Frivillighet Norge definerer frivillig virke som virksomhet som for det vesentligste er basert 
på frivillige gaver/innsamlede midler og/eller frivillig tidsbruk, og som har et ikke-
kommersielt formål. Det gir en videre forståelse av frivillighet, fordi det også omfatter en 
rekke ideelle organisasjoner som i liten grad mobiliserer medlemmer/støttespillere til frivillig 
arbeid, men heller prioriterer å samle inn midler.  
 
Frivilligheten i Norge bygger på tre historiske tradisjoner; dugnaden, filantropien og 
folkebevegelsene. Dagens frivillighet er imidlertid i økende grad ad hoc-basert og mindre 
basert på fast medlemskap. Mer aktivitet er knyttet opp mot enkeltarrangementer eller 
tidsavgrensede aktiviteter. Mange av de større ideelle organisasjonene har fanget opp ønsket 
om å delta i frivillig arbeid på en mer uforpliktende måte, og har brukt sitt profesjonelle 
organisasjonsapparat til å mobilisere til frivillig innsats i forbindelse med festivaler, messer 
eller innsamlingsaksjoner. Organisasjoner som ikke har økonomisk handlingsrom til å ha fast 
ansatte medarbeidere, opplever ofte at det har blitt mer utfordrende å rekruttere frivillige til 
tillitsverv og oppgaver som krever varig innsats/deltagelse. 
 
Når Bydel Sagene fordeler tilskuddsmidler har frivillighet vært definert smalere. Formålet 
med midlene er «å stimulere til frivillig arbeid i bydelen, skape engasjement og gode 

opplevelser for bydelens beboere
3». Tildelingene har blitt gitt til drift og 

prosjekter/aktiviteter innenfor en rekke områder; tilbud til barn og unge, integrering av 
flyktninger/innvandrere, styrking av folkehelsen, funksjonshemmede, idrett, kultur, natur og 
miljø. Bydelen gir ikke tilskudd til partipolitisk eller religiøs virksomhet, men har jevnlig 
innvilget økonomisk støtte til diakonalt/sosialt arbeid som menigheter utfører (aktivitet uten 
noen form for forkynnelse).  
 

                                                 
2
 Se 

www.frivillighetnorge.no/no/om_oss/fakta_om_frivillighet/grunnleggende_fakta/Hva+er+frivillighet%3F.b7C_wlrI4x.ips  
3
 Se Retningslinjer for tildeling av frivilligmidler, vedtatt av Bydelsutvalget 3. november 2016. 



 
 

Hvem er dagens frivillige? 

· Pensjonistenes andel øker, de 

unges synker 

· Menns bidrag er høyest, men 

går mest tilbake 

· Unge menn tar frivilligpause 

· Par med barn og par over 45 år 

er gruppene med høyeste andel 

deltagelse 

· Lavinntektsgrupper og 

arbeidsløse faller utenfor 

· Sterke nettverk på bygda holder 

frivilligheten gående, mens det 

er nedgang i storby og tettbygde 

strøk 

 

Kilde: Institutt for samfunnsforskning 

Det er ulike oppfatninger om hva som skaper engasjement og utløser frivillig innsats. I 
rapporten «Betingelser for frivillig innsats» 4 presenteres ulike forklaringsmodeller for 
subjektive disposisjoner (interesse og indre motivasjon), individuelle utgangsbetingelser 
(handlingsrom i eget liv, kost-nytte-vurdering) og kontekst (relevante og tilgjengelige 
arenaer hvor en kan engasjere seg). 
 
Det er ulike beveggrunner for at bydelens innbyggere engasjerer seg i frivillig arbeid, og 
disse kan grovt sett deles i følgende kategorier: 
 
· Dyrke egne interesser:  

Korps, kor, idrett, menigheter, foreningsliv med videre drives i stor grad på frivillig 

basis, både det å delta i aktivitetene, bidra på dugnader og det å være tillitsvalgt. Å være 

frivillig på festivaler eller sportsarrangement gir ofte også en mer umiddelbar belønning i 

form av gode kultur- eller idrettsopplevelser og nye sosiale relasjoner. 

 

· Styrke barnas oppvekst:  

Leksehjelp, barneidrett, skolekorps, barnekor og lignende drives også i stor grad på 

frivillig basis. Barna deltar i aktivitetene, mens foreldrene og andre voksne er 

tillitsvalgte, stiller på dugnader, følger til og fra. Foreldrearbeidsutvalg, samarbeidsutvalg 

og driftsstyre er lovpålagte organer som skal representere foresatte i barnehager og 

skoler, men disse organene er aktører som også ofte initierer/gjennomfører frivillige 

aktiviteter. 

 

· Få erfaringer:  

Mange deltar i frivillig aktivitet for «å få det på CVen», og 

er ute etter å skaffe seg kunnskaper og praktisk erfaringer 

som kan være nyttig i arbeidslivet/kvalifisere til jobber. 

 

· Sosialt og helserettet:  

Mange deltar i frivillig arbeid fordi det gir muligheter til å 

utvide sitt sosiale nettverk, bygge ulike interessefellesskap, 

eller gir et positivt bidrag til egen eller andres velferd 

(fysiske og/eller psykiske helsefremmende). 

 

· Samfunnsengasjement:  

Mange deltar i frivillig aktivitet i ulike sammenhenger ut 

fra et politisk engasjement og ønske om å påvirke 

samfunnsutviklingen. 

 

Disse motivene er ofte overlappende, og beveggrunnene forandrer seg gjerne over tid som 
følge av endringer i alder og livssituasjon.  
 

                                                 
4
 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2015 



 
 

Hva gjøres av frivillig arbeid lokalt i bydelen? 
Administrasjonen har ingen komplett oversikt over alle frivillig drevne aktiviteter/tilbud i 
bydelen, og har heller ikke kartlagt mengden frivillig arbeid som blir utført. Av frivillig 
arbeid som bydelsadministrasjonen kjenner relativt godt er virksomhet som bydelen gir 
tilskudd til:  
 

· Frivilligsentralene som bydelen gjennom mange år har gitt større beløp i både drifts- 

og aktivitetsstøtte.  

· Idrettslagene Skeid og Sagene IF som bydelen har hatt samarbeidsavtale med siden 

2016. Avtalen utløser driftstilskudd og gir rom for en viss inndekning av manglende 

innbetaling av deltakeravgift. 

· Aktivitetene til organisasjoner og grupper/enkeltpersoner som søker om tilskudd fra 

bydelen gjennom ordningene Frivilligmidler og Grønne midler. Det er stor bredde i 

deres virke med tilbud for barn og unge, flyktninger og innvandrere, idrett, helse og 

egenmestring, funksjonshemmede, med videre. 

 

Bydelsutvalget tildeler også ofte direkte støtte til ulike organisasjoner etter initiativ fremmet 
av de politiske partiene i forhandlingene om bydelsbudsjettet. Dette er tilskudd som bevilges 
uten forutgående søknad, så bydelsadministrasjonens kjennskap til disse organisasjonenes 
virksomhet varierer.  
 
Frivilligsentralenes rolle 
Formålet med frivilligsentralene er å være lokale møteplasser som knytter enkeltmennesker 
og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt 
samarbeid med lokal offentlighet5 
 
Bydel Sagene har 2 av Oslos 32 tilskuddsberettigete6 frivilligsentraler (2019). Disse er begge 
private, men fremstår som svært forskjellige. Dette er ikke unaturlig, da 
Kulturdepartementets retningslinjer7 for frivilligsentraler har en vid beskrivelse av formål: 
 

· Frivilligsentraler/nærmiljøsentrale skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for 

alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. 

· Sentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen. 

· Sentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og 

det offentlige. 

 
I stortingsmeldingen Frivillighet for alle (2007) signaliserte Kulturdepartementet at 
sentralene bør være nærmiljøsentraler, og antyder at de skal ha en koordinerende rolle8. Hva 
dette betyr i praksis er imidlertid uklart, og sentralene definerer derfor selv gjennom sine 
vedtekter hvilken funksjon de ønsker å fylle i lokalsamfunnet: 
 

                                                 
5
 Se https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-

frivillighet/frivillighet/innsiktsartikler/Frivilligsentraler1/id2000850/  
6
 Se www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-frivilligsentraler  

7
 Retningslinjer for frivilligsentraler/nærmiljøsentraler (vedtatt 23.11.05, revidert 28.11.10) 

8
 Se https://forskning.no/partner-samfunnskunnskap-fritid/frivilligsentralene-i-en-grasone/808509  



 
 

· Sagene frivilligsentrals visjon er «å rekruttere og motivere til frivillig innsats for å bygge 

fellesskap og avhjelpe nød i nærområdet – slik at mennesker som bor der kan få en bedre 

hverdag». Sentralens verdigrunnlag er å være en «kristen diakonal virksomhet som 

bygger sitt arbeid på Den hellige skrift og på Den evangelisk-lutherske kirkes 

bekjennelse»9 

 
· Sagene internasjonale og flerkulturelle og frivilligsentral (SAIFF)s formål er «å være en 

møteplass for bydelens beboere, frivillige organisasjoner og foreninger, politikere og 

administrasjon. Målsetning for samarbeidet er å bidra til å styrke frivilligheten, skape et 

trygt nærmiljø for barn og unge, legge til rette for et mangfoldig kulturliv og øke 

kulturell og akademisk kunnskap i lokalbefolkningen. SAIFF skal være en aktiv aktør i 

bydel Sagene, med fokus på å styrke frivillig engasjement og gi frivillige anerkjennelse 

som viktige aktører for bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet». 10 

 
Regjeringen flyttet i 2016 administrasjonen av tilskuddsordningen for frivilligsentraler fra 
staten til kommunene. Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet har startet arbeidet 
med å lage nye retningslinjer/søknadskriterier for frivilligsentralene i Oslo, og håper å få lagt 
frem disse for politisk behandling i bystyret i løpet av 2019. 
 
Sagene seniorsenter og Sagenehjemmet er formelt sett ikke frivilligsentraler, men de er 
viktige møteplasser som på mange måter fungerer som nærmíljøsentre for frivillige. Her kan 
man bidra med å løse oppgaver og/eller delta på aktiviteter etter evne og interesse. 
 
I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2019 fattet bydelsutvalget følgende 
verbalvedtak (VV4) om frivilligsentralene: 
 

Bydelen har i dag 2 frivilligsentraler som begge driver et omfattende og viktig arbeid i 

vår bydel. Bydelen bruker mye penger på disse frivilligsentralene. Men det kan stilles 

spørsmål om organiseringen og koordineringen slik den er i dag er den mest optimale. 

Det kan f.eks. være at bydelen selv skal være mer aktiv i frivilligsentralene. 

Bydelsutvalget ber derfor direktøren om å komme tilbake med en sak om hvordan 

arbeidet rundt frivilligsentralene bør organiseres i fremtiden. Det er ønskelig at 

frivilligsentralene skal bidra i dette arbeidet. 

 
Administrasjonen har startet dialogen med de to sentralene om dette, men avventer de nye 
retningslinjene som bystyret vil legge for frivilligsentralene før det kan konkluderes. 
 
Bydelens rolle 
Bydelens rolle er primært å legge til rette for og stimulere til økt frivillig innsats. Synet på 
hvordan det offentlige skal samspille med innbyggerne er imidlertid i endring. Gjennom 
prosjektet «Nettverk og frivillighet» har bydelen fokusert på begrepet samskaping, hvor 
tanken er at tilbud og tjenester som er viktig for å sikre god folkehelse og velferd (særlig for 

                                                 
9
 Se Vedtekter for foreningen Sagene frivilligsentral og https://sagene.frivilligsentral.no/dokument?hvem-er-

vi&Id=75936  
10

 Se https://saiff.no/index.php/nb/om-oss/111-vedtekter  



 
 

eldre) utformes i samråd med innbyggerne. Tenkningen innebærer å involvere flere grupper 
(familie, naboer, offentlig tjenesteapparat, næringsliv og frivillige) og at man sammen har 
glede og nytte av bidra og tenke kollektivt om hvordan vi kan løse velferdsoppgaver; hva 
gjør vi på hvilken måte. 

 
Figur 1: Synet på kommunens relasjon til innbyggerne endrer seg 

I praksis handler dette i første omgang om å involvere frivillige aktører i en dialog om hva 
som er gode virkemidler for å stimulere til frivillig arbeid, hva som er arbeidseffektive og 
gode tilsynsmekanismer, og hva bydelen bør prioritere å gjøre for å understøtte frivillige 
aktiviteter. 
 
I dag har bydelen fem virkemidler for å støtte opp om frivillig aktivitet: 
 
a) Bydelen gir tilskudd til frivillige aktiviteter på ulike måter: 

- Frivilligmidler:  

Tilskudd kan gis til drift, aktiviteter eller prosjekter som foregår i Bydel Sagene, i 

frivillig regi11. Dette er en vid ordning, og det kan være vanskelig å se hvordan midlene 

konkret blir benyttet når mottaker rapporterer med årsmelding og årsregnskap. Andre 

bydeler støtter ikke drift, men avgrenser frivilligmidler til konkrete aktiviteter og 

prosjekter. 

 

- Direktebevilgninger:  

Ved behandling av bydelens budsjett vedtar bydelsutvalget enkelte år å tildele midler til 

organisasjoner etter innspill direkte fra de politiske partiene. Utfordringen for bydels-

administrasjonen er at disse tildelingene gjerne blir gjort uten en medfølgende 

beskrivelse av mottakeren og dennes planlagte aktivitet, og at det uten budsjett og 

retningslinjer blir krevende å føre tilsyn med bruken av de tildelte midlene. 

                                                 
11

 Se www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/frivillig-

arbeid/frivillighetsmidler-bydel-sagene/  



 
 

- Samarbeidsavtaler:  

Bydelsutvalget inngikk i 2015 en flerårig avtale med idrettslagene12, der utgangspunktet 

og målsettingen var: 

 
«idrettslagene er initiativrike, åpne og inkluderende for barn og ungdom. 

Idrettslagene får gode og stabile arbeidsvilkår i lokalmiljøet. Lagene er en positiv 

medspiller for Bydel Sagene. Idrettslagene er ressurssenter og knutepunkt for 

folkehelse og idrettsaktiviteter i nærmiljøet».   
Avtalen sikrer idrettslagene et årlig driftstilskudd på kr 160 000 hver. I tillegg får de årlig 
refundert manglende innbetalt kontingent og avgift for medlemmer med lav 
betalingsevne på inntil kr 50 000 hver.  
 

Samarbeidsavtalen løper ut 2019, og bydelen har bedt idrettslagene om å vurdere om den 

virker etter hensikten: 

 

· Skeid opplever at avtalen langt på vei virker etter hensikten om at flest mulig barn 

og unge i bydelen skal få drive med idrett. Vel hundre av rundt tusen medlemmer 

sliter med å betale medlems- og treningsavgifter, og over femti av disse barna bor 

i bydelen. Refusjonen bydelen gir dekker ikke dette tapet fullt ut. Bydelene barna 

bor i har ulike retningslinjer for sine refusjonsordninger, og det gir merarbeid for 

klubben å måtte administrere forskjellige systemer. 

 

Det er også krevende for de frivillige trenerne å kommunisere godt med 

foreldrene til en del av barna. En del av dem er sporadisk til stede på treninger, og 

ofte gir verken barn eller foreldre beskjed når de ikke kommer. Klubben har 

dessverre ikke ressurser nok til å følge opp disse barna tett nok til for å forhindre 

at de slutter med idrett. 

 

· Sagene IF mener at avtalen bidrar til formålet. Klubben har opplevd en eksplosiv 

vekst i perioden, også blant jenter og ungdom. Nytt klubbhus og nye idretter gjør 

at klubben har langt større muligheter til å være en møteplass og ressurs for barn 

og ungdom i bydelen. Samtidig ser de potensialet for at tilbudene blir enda bedre 

og brukt av flere. 

 
Full evaluering fra de 2 klubbene er vedlagt frivilligmeldingen. 

 

Bydelsutvalget fattet i april 2018 vedtak13 om å utrede en liknende refusjonsordning for 

medlemmer i skolekorps, og ba direktøren om å inngå en flerårig samarbeidsavtale med 

korpsene.  
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 Se «Samarbeidsavtale mellom Bydel Sagene, Skeid og Sagene IF 1.1.2016-1.1.2020» 
13

 Se protokoll fra møte i bydelsutvalget 26. april 2018: 

www.oslo.kommune.no/getfile.php/13279306/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Bydeler/Bydel%20Sagene



 
 

Det finnes i tillegg et stort antall regionale og nasjonale støtteordninger, som bydels- 
administrasjonen opplyser om og oppfordrer organisasjoner om å søke tilskudd fra. 
 
Bydelsadministrasjonen har om en del av sine oppgaver knyttet til støtteordningene og 
samarbeidsavtalene i oppgave å føre tilsyn med hvordan tildelte midler blir brukt. 
Mangelfull innberetning fra mottagere gir betydelig merarbeid for de ansatte i bydelen, 
og den årlige rapporteringen oppleves som slitsom og frustrerende for en del av de 
frivillige. 

 
b) Bydelen legger til rette for frivillige aktiviteter og arbeid i ulike felles arrangementer: 

 

- Bydelsdagene:  

En rekke frivillige organisasjoner og grupper deltar og viser fram sine tilbud og 

aktiviteter, mens bydelsadministrasjonen organiserer og tilrettelegger for dette. 

Arrangementet er identitetsskapende og de mange besøkene blir gjort oppmerksomme på 

bredden av frivillige aktiviteter og mangfoldet i det lokale kulturlivet. Arrangementet har 

høy markedsføringsverdi, men det er en ressurs- og arbeidskrevende måte å synliggjøre 

og støtte lokal frivillig aktivitet på, da bydelen dekker alle kostnader og gjør det meste av 

det praktiske arbeidet. 

 

- Elvelangs i fakkellys:  

Frivillige aktører deltar og underholder/viser seg frem, mens bydelsadministrasjonen står 

for markedsføring og praktisk organisering i samarbeid med bydelene Nordre Aker, 

Grünerløkka og Gamle Oslo. Bydelsadministrasjonen opplever arrangementet som en 

effektiv måte å tilrettelegge for at aktørene får vist seg fram for et stort publikum. 

 
- Sagenefest:  

Bydelsadministrasjonen tok initiativ til en ny form for samarbeid fram mot 

arrangementene i september 2018. I stedet for å organisere og styre innholdet på vegne 

av aktørene, utviklet administrasjonen i samarbeid frivillige aktører, kulturaktører og det 

lokale næringslivet om en felles plattform for ulike aktiviteter. Administrasjonen 

tilrettela tilsvarende for #Sagenejul i begynnelsen av desember 2018.  

 

c) Bydelen legger til rette for at frivillige aktiviteter finner gode arenaer: 

- Lokaler bydelen disponerer: 

I Sagene samfunnshus får frivillige/ideelle organisasjoner leie rom med minst 50 % 

rabatt, noe som omfatter om lag halvparten av bruken14. Flere frivillige organisasjoner 

kunne ønske seg enda rimeligere leie og mulighet til å ha med medbragt mat. 

                                                                                                                                                       
/Politikk%20Bydel%20Sagene/Sagene%20bydelsutvalg/2018/Protokoll%20Sagene%20bydelsutvalg%2026.04.2018.p

df  
14

 Se saksframlegg VM1 – Sagene samfunnshus 

www.oslo.kommune.no/getfile.php/13251466/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Bydeler/Bydel%20Sagene

/Politikk%20Bydel%20Sagene/Politiske%20saker%20Bydel%20Sagene/2017/KVOF%2017-11%20VM1%20-

%20Sagene%20samfunnshus.pdf  



 
 

Samfunnshuset har imidlertid en svært kostnadseffektiv driftsmodell, der man gjennom 

et partnerskap med Nazar Café og Oslo Yoga har klart å lage et attraktivt tilbud med 

lange åpningstider som brukes av et bredt publikum. Endring i leiepriser og adgang til å 

ta med medbragt mat kan rask føre til endring i sammensetningen av besøkende og 

svekke omsetningsgrunnlaget for partnerne, noe som vil medføre betydelig økte 

driftskostnader.  

 

Torshovdalen aktivitetshus15 er bydelens tjenestested for ferie- og fritidstilbud for 

ungdom, men også en arena for den lokale frivilligheten på Torshov. Beboere i 

nærmiljøet gis adgang til å bruke lokalene til lokale arrangementer og frivillige 

aktiviteter for barn og unge i den grad det er ledig tid og kapasitet. Frivillig innsats er i en 

del sammenhenger et kjærkomment bidrag til bydelens tjenesteproduksjon, og samarbeid 

med frivillige/foreldre medvirker til at aktivitetstilbudene for barn og unge blir mer 

brukt/besøkt av flere. I garasjen kan barn og foreldre få hjelp til snekring, reparasjon av 

sykler, og på kjøkkenet får de mulighet til å lage mat. Bydelsadministrasjonen er i disse 

dager (høsten 2019) i dialog med Omsorgsbygg om oppussing og oppgradering av 

lokalene.  

 

I Flerbrukshuset i Kyrre Greppsgate 3216 får frivillige/ideelle organisasjoner og grupper 

med tilknytning til nærmiljøet disponere lokalene på kveldstid og i helger uten krav om 

leie. Åpne arrangementer til glede for alle i nærmiljøet gis prioritet, men organisasjoner 

som avholder aktiviteter og kurs (fortrinnsvis med lav deltakeravgift eller gratis) får også 

bruke lokalet vederlagsfritt. 

 

Administrasjonen har fått stimuleringsmidler til økt tilgjengelighet for frivillige etter 

søknad til Kulturetaten. Midlene skal brukes til utrusting av garasjen i Torshovdalen 

aktivitetshus, og til en mulighetsstudie for sambruk og flerbruk i Kyrre Greppsgate 32. 

 

Kulturetaten har på oppdrag av Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet i 2019 

begynt et arbeid med å kartlegge frivilliges bruk av alle kommunale lokaler i Oslo, 

deriblant skoler og barnehager. Det er ønske om å kartlegge om det også i Bydel Sagene 

er muligheter for økt bruk/mer utlån av disse lokalene. 

 
- Parker og friområder:  

Ideelle organisasjoner og frivillige initiativer får disponere grøntområder uten krav om 

leie. Administrasjonen merker økt uorganisert bruk av arealer som er oppgradert, mens 

antallet organiserte aktiviteter i parkene er jevnt høyt. 
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- Eksterne lokaler: 

Frivilligsentralene, bydelens skoler og kirker, Deichmann Torshov17, Sagene 

festivitetshus og Sagene seniorsenter er arenaer som i stor grad brukes av frivillige. Dette 

er lokaler som er ment å kunne brukes til frivillig aktivitet, med eller uten økonomisk 

støtte fra bydelen.  Administrasjonen formidler i noen tilfeller kontakt mellom frivillige 

aktører og disse stedene, men ofte er ikke lokalene tilrettelagt for det behovet 

frivilligheten har. SAIFF har til en viss grad videreutleid sine lokaler til andre mottakere 

av tilskudd fra bydelen, og på den måten bidratt til å dekke egne driftskostnader. De har 

på den måten prioritert én medlemsorganisasjons behov for lokaler av økonomiske 

årsaker. 

 

- Nye lokaler:  

Deichmann Torshov har planlagt å kunne tilby meråpent bibliotek i 2019, og har fått 

midler til en omfattende ombygging for å legge til rette for mer frivillig aktivitet. 

 

Bydelsadministrasjonen har gitt konkrete innspill til hvordan kultursalen og kultursalen 

på den nye Voldsløkka skole bør utformes for å kunne tas i bruk av frivillige aktører. 

Skolen skal etter planen være ferdigbygd og klar til åpning ved skolestart i 2022. 

Bydelen har på samme måte gitt innspill til utformingen av en ny ungdomsstasjon i 

skolen som skal bygges i Treschows gate 16.  

 

Bydelsadministrasjonen har i kartleggingen over bydelens behov for nye kulturarealer 

spilt inn muligheten for realisering av en ny flerbrukshall på Nordpolen skole og 

omdisponere den gamle gymsalen til samfunnshus/kulturformål. Muligheten for 

oppføring av en ny flerbrukshall ligger allerede inne i reguleringsplanen for Nordpolen 

skole.  

 

- Felles bookingportal:  

Administrasjonen har deltatt i arbeidet med å utvikle en felles bookingløsning for 

kommunale lokaler i Oslo. Målsetningen er å gjøre lokalene lettere tilgjengelig for 

frivillige aktører, og samtidig utvikle et verktøy som gjør det enklere å administrere 

utlån/utleie. Bookingløsningen vil i første omgang brukes til å fordele utlån av 

skolelokaler i Oslo til frivillige aktører. 

 
d) Bydelens tjenestesteder skaper gode tilbud i samarbeid med frivillige: 

- Barnehagene 

Har et formalisert samarbeid gjennom foreldreråd og arbeidsutvalg (FAU), hjemlet i Lov 

om barnehager, og skal sikre et godt samarbeid mellom barnas hjem og barnehagen. De 

foresattes rett til å medvirke er også nedfelt i barnehagenes årsplaner. Omfanget av 

frivillig innsats (dugnad, arrangementer mv.) i bydelens barnehager er ikke kartlagt.  
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Hva er samvirke? 
· Et tankesett basert på 

Empowerment og å se beboere 

som en ressurs  

· En arbeidsmetode for å følge 

opp beboerinitiativer. 

· Nedenfra og opp-organisering  

· Skape rom for aktiv deltakelse i 

eget lokalmiljø – de som kjenner 

behovene må få være med å 

utforme tilbudene. 

· Styrker nærmiljøet når beboere 

får kompetanse til å håndtere 

egne behov og løse egne 

konflikter. 

Kilde: Ungdomstiltakene 

- Sagene barnevern 

Henviser både familier og enkeltbarn til ulike lokale eller byomfattende tilbud. De 

samarbeider med ulike ideelle organisasjoner, som Røde kors, Frelsesarmeen og 

UngOslo, og ønsker seg tettere samarbeid med frivilligsentralene.  

 

Barneverntjenesten har behov for en bedre oversikt over hvilke frivillige organisasjoner 

og tilbud som finnes i bydelen og i Oslo, slik at det blir lettere å finne gode fritidstilbud 

og arenaer for å oppleve mestring. Det er også potensiale for å fremme 

barneverntjenestens arbeid ved å samarbeide tettere med frivillige organisasjoner, og å gi 

informasjon om ulike tilbud på flere språk. 

 

- NAV ved Bomiljøtjenesten 

Har utviklet en modell for samvirke med familier, og har startet opp et omfattende og 

kostnadseffektivt leksehjelpstilbud i bydelen. Her gir frivillige lærekrefter leksehjelp til 

skoleelever på alle årstrinn.   

 

- Ungdomstiltakene  

Har gjennom kontakt og dialog bygd seg opp tillit hos 

foreldre i ulike befolkningsgrupper, og samarbeider med 

familier i bydelen om å utvikle fritidstilbudet for barn og 

ungdom, som somalisk kulturkveld, aktivitets- og turdager 

og musikkfestivalen B04. Dette har styrket deltakelsen blant 

barn fra grupper som i liten grad har vært med på organiserte 

fritidsaktiviteter tidligere. 

 
- Sagene hjemmetjeneste 

Har kontakt med flere aktører i bydelen som aktiviserer 

eldre i frivillig arbeid, blant annet: 

· Sagene frivilligsentral der frivillige er besøksvenner, 

utfører praktisk arbeid og følgetjeneste, betjener 

kaféen og utlånsentralen (BUA). 

· Sagene seniorsenter der frivillige eldre kan være matbud, kafeteriavert, 

resepsjonist, og instruere/veilede andre eldre i data, håndarbeid, sang og musikk. 

· Deichman Torshov der frivillige eldre kan bidra som leseombud, 

historiefortellere, og være med på å arrangere kurs, debatter og språk-café. 

· Sagene IF der frivillige eldre kan være hjelpetrenere, kaffekokere, kioskvakter og 

trivselsspredere. 

· Sagene samfunnshus der frivillige eldre arrangerer dansefester og trim for eldre. 

 
 
 
 



 
 

e) Bydelen anerkjenner frivillig arbeid og legger til rette for samarbeid frivillige i mellom: 

- Lovisaprisen:
18  

Bydelen har siden 1995 årlig delt ut en egen pris som gir anerkjennelse til frivillige 

aktører i bydelen.  

 

- Frivilligkonferanser:  

Bydelen har med ujevne mellomrom (2005, 2009, 2012) arrangert konferanser med 

faglig innhold for og med frivillige aktører. Disse konferansene har gitt administrasjonen 

et godt innblikk i de utfordringene frivilligheten har. Lokaler, økonomi og rekruttering av 

nok frivillige har vært viktige punkter som har blitt tatt opp. Deltakerne har også ønsket 

seg flere fellesarenaer, og hjelp til å dele informasjon om de ulike aktivitetene. 

 
Figur 2: Innspill fra frivilligkonferansen i 2012 

Responsen på disse konferansene har også vært å ha mer målrettede og spissede samtaler 

om de ulike problemstillingene. Administrasjonen har derfor i 2018 hatt jevnlig møter 

med de ulike korpsene i bydelen om korpsenes særegne utfordringer knyttet til 

finansiering, rekruttering og manglende tilgang på egnede øvingslokaler. 

Bydelsadministrasjonen har gjennom de senere årene jevnlig møtt Sagene 

handelsforening og drøfter da hvordan frivillighet, næringsvirksomhet, kulturliv og 

offentlig forvaltning kan spille på lag. Ideen om Sagenefest kom i kjølvannet av disse 

møtene. 

 

- Kurs for frivillige: 

Administrasjonen har høsten 2019 invitert til kurs i organisasjonskunnskap for frivillige 

som ønsker å styrke organiseringen av egne tilbud. Kursene ble arrangert i samarbeid 

med Frivillig Norge og holdt på Sagene samfunnshus.  

 

- Sosiokulturell aften:  

Årlig samling der frivillige aktører/ildsjeler inviteres til et sosialt arrangement, der 

lederen av bydelsutvalget i sin tale takker de frivillige for deres innsats og representanter 
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for de ulike frivillige organisasjonene blir presentert for hverandre. Dette uformelle møtet 

bidrar til å synliggjøre mangfoldet i bydelens organisasjonsliv og at de frivillige får 

øynene opp for hverandre og ser muligheten for å samarbeide. 

 

Bydelsadministrasjonen ønsker å undersøke interessen for å delta i et mer formalisert 

samarbeid med de andre lokale aktørene i bydelen. En mulighet er å vurdere opprettelsen 

av en kultur- og næringsforening19 slik som på Grünerløkka. En annen vil være å blåse 

liv i et lokalt musikk- og kulturråd20, slik de har i Nordre Aker. 

 

- Nyby:  

Nyby er en plattform som gjør det enklere for organisasjoner og grupper å organisere 

velferdsoppgaver på nye måter. Direkte koblinger mellom de som har behovene og de 

som kan bidra gir enklere koordinering for organisasjonene og åpner for nye muligheter 

til å legge til rette for frivillig innsats. Sagene hjemmebasert tjenester, Sagene 

frivilligsentral og Sagene seniorsenter har tatt i bruk Nyby, samt gruppen Sammen for 

Sagene. 

 

I forbindelse med uttesting av appen har det kommet frem at både Sagene Seniorsenter 

og Sagene Frivilligsentral har flere frivillige enn det de har kapasitet til å gi relevante 

oppdrag til.  

 
Figur 3: Nyby som en-app 

- Rådgivning:  

Administrasjonen møter jevnlig frivillige aktører og ildsjeler for å gi råd, tips og 

veiledning i både en-til-en-møter og nettverksgrupper. Dette er gjerne møter som avtales 

på kort varsel. Denne uformelle/ubyråkratiske dialogen har vært klargjørende for en del 

aktører og gitt dem mulighet til å komme videre med sine visjoner og ideer. For andre 

har det tydeliggjort at deres ønsker og planer vanskelig vil kunne la seg realisere uten 

ekstern bistand. 
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- Lokalt kulturråd/samarbeidsutvalg: 

Bydelsutvalget fattet i forbindelse med behandling av budsjettet for 2019 et verbalvedtak 

(VV1) om å utrede et lokalt kulturråd: 

 

Bydel Sagene er kulturbydelen i Oslo og er kjent for sin satsing på kulturlivet. 

Bydelsutvalget er av den oppfatning at kulturlivet ville ha mye å tjene på å 

samarbeide i større grad. Bydelen har i dag et samarbeidsutvalg for idrett. 

Bydelsdirektøren ber direktøren gå i dialog med kulturlivet og se på muligheten for å 

etablere et kulturråd i bydel Sagene. 

 

Det lokale kulturlivet består av både frivillige og profesjonelle aktører. Bydelen har en 

god relasjon til de fleste av dem, men ikke et tett, fortløpende samarbeid. Hvis et 

eventuelt samarbeidsorgan (råd/utvalg) skal etableres med målsetting om å virke over tid, 

er det vesentlig at deltagerne opplever som hensiktsmessig/utbytterikt å være med 

(kost/nytte). 

 

Det er etablert et eget korpsforum hvor skolekorpsene blant annet har drøftet behov 

knyttet til en samarbeidsavtale med bydelen og til å koordinere sine loppemarkeder. 

 

- Tilsyn med bruk av offentlige midler 

Bydelsadministrasjonen ber alle mottagere av tilskudd til frivillige aktiviteter om å 

redegjøre for bruken av midlene. Dette gjør de i form av en sluttrapport etter gjennomført 

prosjekt eller gjennom en årsberetning når det det er gitt driftsstøtte. Gjennomgang av 

innsendte rapporter er arbeidskrevende for bydelsadministrasjonen, da det medfører mye 

purring på for sen rapportering og mangelfull dokumentasjon. I praksis er det snakk om 3 

utfordringer forbundet rapportering, og de følger at hvordan tilskuddene har blitt tildelt:   

 

- Mottakerne av frivilligmidler etter søknad blir både i utlysningen og tilsagnsbrev 

presentert for retningslinjene for tilskuddsordningen og må akseptere betingelsene for å 

motta midlene. Erfaringene med tilsyn viser at det for en del mottagere likevel er uklart 

hvordan det skal rapporteres. Dette skyldes i enkelte tilfeller språklige eller kulturelle 

forhold, men som oftest mangel på tillitsvalgte med ledig tid og organisasjonserfaring 

hos mottagerne. Ut fra målsettingen om at «det skal være enkelt å være frivillig», er det 

bevisst satt beskjedne krav til dokumentasjon i tilskuddsordningene Frivilligmidler og 

Grønne midler, men mottagere opplever det likevel ofte som arbeidskrevende og 

(frustrerende) å bli spurt om å sende inn utfyllende opplysninger. 

 
- Mottakere av tilskudd bevilget etter direkte initiativ fra de politiske partiene, har i en del 

tilfeller ikke samme forståelse for at det med tilskudd følger betingelser. De har ikke 

skrevet noen søknad som de redegjør for planlagt bruk av pengestøtten (budsjett og 

aktivitetens innhold/omfang), og ved rapportering blir det da utfordrende å ta stilling til 

om mottagerne har brukt pengene i henhold til intensjonen. Bydelsadministrasjonen 



 
 

forsøker å kompensere for dette gjennom å gjøre mottagerne kjent med betingelsene for 

bruk av offentlige midler gjennom orienteringsbrevet om tildelingen. Dette blir i praksis 

de samme betingelsene som for Frivilligmidlene, og vi oppfordrer om å få tilsendt en 

beskrivelse av mottageren og prosjektet de ønsker å gjennomføre. Det er ulik kompetanse 

og erfaring blant organisasjonene som får direktetilskudd, så erfaringen har dessverre 

vært at det er relativt arbeidskrevende for både mottaker og bydelsadministrasjon å få en 

god rapportering for disse midlene. 

 
- Idrettslagene som mottar støtte som følge av flerårige samarbeidsavtaler har et enklere 

rapporteringskrav, siden formålet med midlene jo er avklart på forhånd. For refusjon av 

manglende innbetalte kontingenter og treningsavgifter krever bydelen bare en 

anonymisert liste over de medlemmene dette gjelder. En slik form for rapportering 

fordrer stor grad av tillit, da administrasjonen vanskelig kan etterprøve rapportene. Så 

langt har samarbeidet fungert knirkefritt, og det er ingen forhold som skulle tilsi at 

idrettslagene ikke er tilliten verdig. 

 

  



 
 

Administrasjonens vurderinger: 
Det er også for bydelen en gevinst i å samarbeide tettere med frivilligheten. Organisasjonene 
har kompetanse, nettverk og arenaer tjenestene selv mangler, og frivilligheten kan bidra til å 
realisere målsettingene om å gi innbyggerne en meningsfylt fritid, styrke folkehelsen og 
forebygge utenforskap.  
 
Det er et bredt spekter av frivillige aktiviteter i bydelen og etter bydelsadministrasjonens syn 
har bydelen et relativt godt samarbeid med aktørene. Det er likevel mulig å gjøre det enda litt 
enklere å søke om midler til lokal frivillig aktivitet, slik byrådets frivilligmelding legger opp 
til: 

Det skal være lett å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet: 

- Samordne og forenkle søknadsprosesser for tilskudd 

- Redusere rapporteringskrav 

 
1. Frivilligmidlene kan avgrenses til ‘midler til frivillig aktivitet’:  

Bydelen kan forenkle søknadsprosessen og redusere rapporteringskravene for tildeling av 

frivilligmidler, hvis generell driftsstøtte trekkes ut av denne støtteordningen. Da vil 

Frivilligmidlene kun kunne brukes til dekning av kostnader knyttet direkte til 

gjennomføring av frivillige aktiviteter, og dermed altså ikke lønn, husleie og andre 

administrative utgifter. Med utgangspunkt i tildelingen av Frivilligmidler for 2018 (siste 

innrapporterte år), vil slik støtte kunne nå/inkludere følgende lokale aktører: 

 
 

Søkere om midler i 2018 primært brukt til aktiviteter Tildelt sum 

Bjølsen skoles kulturforum og skolekor aktiviteter 13800 

Eldrerådets lyttevennprosjekt  10000 

Det Andre Teatret workshops og forestillinger 30000 

Fernanda Nissens fritidsklubb aktiviteter 15500 

Iladalens venners aktiviteter for barn 14000 

NAYOs mat- og kulturfestival 8000 

Sagenedamenes interkulturelle treffgruppe aktiviteter 8950 

Sagene somaliske foreldregruppe aktiviteter 94000 

SAIFF ulike aktiviteter (fikk også driftsstøtte)  100000 

Torshovkorpset 21000 

Akerselva sykehjem kor for frivillige 30000 

Sagene frivilligsentral (fikk også driftsstøtte) 220000 



 
 

Sagene frisklivssentrals ‘Finn formen Sagene’ 20000 

Sagene Torshov eldreuniversitet 15000 

Arbeidermuseets venner aktiviteter 12000 

Bjølsen ungdomskorps aktiviteter 30000 

Bjølsen seniorkorps 6000 

Christiania damekor aktiviteter 8000 

Fortidsminneforeningen aktiviteter Vøienvolden 62000 

Sagene janitsjarkorps utvikling og aktiviteter 75000 

Sagene Torshov historielag 20000 

Torshov janitsjar utstyr 20000 

Torshov kunst og kulturforening tur og utstilling 9000 

Torshov veterankorps instrumenter 7000 

Torshovkoret aktiviteter 13000 

Bjølsenjordet dyrkingslag fysisk utbedring 8000 

Hjemmets kolonihager hagefest 30000 

Sagene og Iladalen menigheter kulturaktiviteter 35000 

Torshov og Lilleborg menigheter 52150 

 987400 

 

Administrasjonen ser med en slik avgrensning en mulighet for å kunne ta i bruk Oslo 

kommunes fellesportal for søknader om tilskudd til frivillig aktivitet. Ved å innrette våre 

lokale Frivilligmidler direkte mot aktivitet, vil det kunne forenkle søknadsskrivingen for 

de frivillige, saksbehandlingen for bydelsadministrasjonen, og rapporteringskravene 

reduseres i praksis til en beskrivelse av gjennomført aktivitet og en enkel oversikt over 

hvilke summer som er brukt til innkjøp av varer og tjenester. 

 

Driftstilskudd bør bli egen søknadsordning: 

De som i dag får rene driftstilskudd fra Frivilligmidlene for å dekke lønn, husleie og 

andre administrative driftsutgifter bør sende inn egen søknad om dette. Det vil være 

hensiktsmessig med en søknadsfrist på høsten det forutgående år, slik at 

bydelsadministrasjonen kan få gjennomgått søknadene og lagt forslag til 



 
 

prioritering/anbefaling om tildeling inn i budsjettforslaget som presenteres for 

Bydelsutvalget. Søknadene om driftstilskudd må sees i sammenheng med støtten som 

allerede bundet opp i de flerårige samarbeidsavtalene for idretten og musikkorpsene (se 

under). Rapporteringen for bruken av driftsmidler vil være mer omfattende, og det vil 

være en forutsetning at hele mottagerens samlede virksomhet og økonomi synliggjøres. 

Med utgangspunkt i tildelingen av Frivilligmidler for 2018 (siste innrapporterte år), vil 

slik driftsstøtte kunne nå/inkludere disse lokale aktørene: 

 

Mottakere av driftsmidler i 2018 Tildelt sum  

Skeid (samarbeidsavtale 2016-19) 160000 

Sagene IF (samarbeidsavtale 2016-19) 160000 

Sagene frivilligsentral 350000 

SAIFF 350000 

Fellesskap og respekt 200000 

Innvandrere barn og ungdom 200000 

Cirkus Xanti - UngCirk inkluderingstiltak 60000 

Torshovkorpset 21000 

Dagsangerne 30000 

De Norske Lenker Oslo 89 70000 

 1601000 

 
2. Flerårige samarbeidsavtaler bør videreføres:  

Bydelens samarbeidsavtale med Sagene IF og Skeid er etter administrasjonens syn meget 

effektiv; idrettslagene trenger ikke å søke om tilskudd, og rapporterer kun gjennom en 

årsrapport for driftstilskuddet, og gjennom anonymiserte lister for refusjon av manglende 

innbetalt kontingent. 

Avtalene kom i stand etter en fellesforståelse mellom bydelsadministrasjonen og 
lokalpolitikerne om muligheten for å skape en vinn-vinn-situasjon. Utgangspunktet var at 
man over tid hadde sett at minoritetsbefolkningen og barn i kommunale gårder var 
mindre fysisk aktive og i liten grad deltok i organisert idrett. 2 viktige årsaker til dette var 
at disse gruppene ikke kjente tilbudet eller var fortrolig med å bruke det (kulturforskjeller 
og språk), og at en del familier hadde en så anstrengt økonomi at de ikke hadde råd til å 
være med å trene. Dette ser dessverre fortsatt ut til å være situasjonen i bydelen. 
 
Ut fra erkjennelsen av at Skeid og Sagene IF har tilgang til fysiske anlegg og har mer 
kompetanse på å drive sportsaktiviteter og å engasjere barn og foreldre i idrett enn 



 
 

bydelen selv, ble det vedtatt å gi klubbene hvert sitt basistilskudd og tilgang til en 
refusjonspott. Den første summen som en forutsigbar støtte til klubbenes virksomhet, den 
andre for dekning av uteblitt kontingent. På denne måten får vi både støttet klubbene og 
gitt (indirekte) støtte til lavinntektsfamilier. 
 
Bydelsadministrasjonens erfaring er at begge klubbene er flinke til å tenke bredde og 
inkludering, og at bydelen har fått mye folkehelse og idrettsglede igjen for sitt tilskudd. 
Klubbenes forhold til prestasjonsnivå, omfang av trening og krav til utstyr, ser langt på 
vei ut til å være i samsvar med befolkningens ønsker og ambisjonsnivå. 
 
Bydelsutvalget fattet i april som nevnt vedtak om å inngå et tilsvarende samarbeid med 
bydelens skolekorps: 

 
1) Bydelsutvalget ønsker å utrede en refusjonsordning for å understøtte medlemmer 

i skolekorpsene som har lav betalingsevne, og ber bydelsdirektøren om å legge 

fram en prognose for nødvendig avsetning til dette formålet i forbindelse med 

budsjettarbeidet for 2019.  

2) Bydelsutvalget ber om at direktøren oppretter flerårige samarbeidsavtaler som 

skal bidra til forutsigbarhet og mindre byråkrati i forbindelse med tilskudd fra 

bydelen for skolekorpsene og Bjølsen strykeorkester.  

3) Avtalene bør inneholde krav til bidrag fra korpsenes side som retter seg til et 

bredt lag av bydelens befolkning.  

4) Korpsene har mulighet til å søke om prosjektstøtte utover den summen avtalene 

beror på. 

 

Bydelsadministrasjonen har tidligere drøftet behovet for refusjonsordning i korpsforum. 

Tilbakemeldingen fra korpsene er at det er ønsker en slik ordning, men de er usikre på 

hvor stort omfanget er (antall barn som faller fra på grunn av deltagerbetaling). Norges 

Musikkorps Forbund (NMF region øst) startet høsten 2018 med pilotprosjektet 

aktivitetsguide21, der målet er å hjelpe flere barn og unge inn i organisert fritidsaktivitet – 

som korps – i Bydel Sagene. 

 

Bydelsadministrasjonen har ingen sikker formening om hvilket utslag NMFs prosjekt vil 

ha på behovet for refusjon av deltakerkostnader i korpsene, men håper likevel at å legge 

et årlig refusjonsbeløp for uteblitt kontingent/deltakeravgift på kr 100 000,- inn i en 

avtale med samarbeidskorpsene vil være tilstrekkelig for å sikre deltagelse fra barna som 

av økonomiske grunner risikerer å falle fra. 

 

Når det gjelder flerårige samarbeidsavtaler med skolekorps og strykeorkester, vil det 

være relativt enkelt å videreføre den «hodestøtten» som disse så langt har fått ved den 

årlige tildeling av frivilligmidler. Det eneste korpsene i så fall vil måtte gjøre er å 

rapportere inn antall medlemmer pr 31. desember, slik at kan bydelsadministrasjonen 

tildele et tilskudd forutgående søknad. Bydelsutvalget kan enten avsette ekstra midler til 
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samarbeidsavtalen, eller la beløpet som tilfaller korpsene i medlemsstøtte komme til 

fratrekk før resten av Frivilligmidlene fordeles etter søknad. Med utgangspunkt i 

tildelingen av Frivilligmidler for 2018 (siste innrapporterte år), vil medlemsstøtten i en 

samarbeidsavtale med korpsene utgjøre:  

 
 

«Hodestøtte» i 2018 (kr 1100 pp) Medlemmer 2017 Tildelt sum 

Bjølsen skoles musikkorps 49 53900 

Lilleborg skoles musikkorps 54 59400 

Nordpolen skoles musikkorps 37 40700 

Sagene skoles musikkorps 21 23400 

Tigerstaden drill 12 13200 

Bjølsen strykeorkester 34 37400 

 207 228000 

 

3. Direktebevilgninger:  

Bydelsutvalget tildeler i dag øremerkede midler til ulike frivillige aktører. Flere av disse 

direktebevilgningene er driftsstøtte som gjentas årlig (jamfør organisasjonene nevnt i 

tabellen over mottagere av driftsstøtte), og vil dermed kunne formaliseres gjennom 

samarbeidsavtaler.  

 

Ad hoc-basert frivillighet er som nevnt mer krevende å organisere enn den tradisjonelle 

frivilligheten. For å legge bedre til rette for slik frivillighet kan det være fornuftig å 

forvente at frivilligsentraler og andre nærmiljøsentre som får støtte fra bydelen bidrar til 

å gjøre det enkelt for innbyggerne å engasjere seg i frivillig arbeid uten å måtte forplikte 

seg på langvarig basis. Krav om et slikt bidrag til å engasjere/involvere kan formaliseres 

og legges inn som et punkt i kontrakten i framtidige samarbeidsavtaler med aktører som 

mottar driftsstøtte fra bydelen. 

 

Skilles tildelingen av Frivilligmidler som foreslått (et forenklet løp for aktivitetsstøtte og 

en mer omfattende rapportering for driftsstøtte), antar bydelsadministrasjonen at 

direktetildelinger fra Bydelsutvalget i hovedsak vil være engangsbevilgninger som gis til 

nye prosjekter eller oppbygging av ny frivillig virksomhet (utstyrsinvesteringer). For å 

gjøre samhandlingen og rapporteringen mindre arbeidskrevende for bydelen og 

mottakere av direktetilskudd, oppfordrer bydelsadministrasjonen politikerne om å gi en 

beskrivelse av mottagerne og aktivitetene de ønsker å bevilge penger til.  
 



 
 

Kommunen skal styrke samhandlingen mellom kommunal og frivillig sektor og tilrettelegge 

for økt samhandling frivillige aktører imellom: 

- Oppfordre til lokal frivillighetspolitikk og aktiv tilrettelegging for frivillig sektor i 

bydelene. 

- Etablere møteplass for dialog og samarbeid í det kommunale apparatet. 

 
Lokal frivillighetspolitikk:  
Arbeidsmetodene og virkemidlene som er beskrevet i denne meldingen utgjør i sum en god 
lokal frivillighetspolitikk for Bydel Sagene. På enkelte områder er det likevel fortsatt 
ønskelig å gjennomføre tiltak som bydelsadministrasjonen håper å finne rom for å kunne 
iverksette gjennom å søke tilskudd/prosjektfinansiering. Oppgavene og funksjonene det er 
ønskelig å få ivaretatt er: 
 
· En kartlegging av den lokale frivilligheten (som Aktørbasen i Trondheim) 

· Et fast kontaktpunkt i bydelen (en frivilligkonsulent eller faste nøkkelpersoner i 

enhetene) 

· Jevnlig kontakt/dialog gjennom året (ikke bare ved søknad og rapportering) 

· Lansering av en «Sagene-portal» (hva skjer i bydelen, hvem utfører hvilke oppgaver) 

· Etablering av nettverk for tettere samarbeid de frivillige organisasjonene i mellom 

· Tiltak for opplæring/kompetanseheving i de frivillige organisasjonene med temaer som 

organisasjonsdrift, økonomistyring, juss, rekruttering, myndighetskontakt 

 
4. Møteplass for dialog og samarbeid:  

Skal det etableres et lokalt kultur/frivilligråd anbefaler bydelsadministrasjonen å etablere 

et samarbeidsutvalg etter modell fra idrettens samarbeidsutvalg (ISU), og i likhet med 

dem stille krav om å stille på årsmøtet for å få utbetalt drifts- eller aktivitetstilskudd.  Et 

slikt samarbeidsorgan kan så velge et styre eller et arbeidsutvalg som kan være bydelens 

kontaktpunkt og høringsinstans i saker som angår det lokale kulturlivet. 

Kultur/frivilligrådets årsmøte vil være et egnet utgangspunkt for en frivilligkonferanse 

som gjerne kan avholdes i forkant av den allerede etablerte «Sosio-kulturell aften». 

Bydelsadministrasjonen mener imidlertid at Bydel Sagene ikke bør opprette et slikt 

samarbeidsorgan, før det er identifisert mulige deltagere/medlemmer med tilstrekkelig 

ønske/motivasjon til å drive utvalgsarbeidet.  

 
Flere av kommunens lokaler, uteplasser og anlegg skal være tilgjengelige, meråpne 

og fylles med frivillig aktivitet:  

- Øke tilgjengeligheten på lokaler og anlegg 

- Forbedre informasjonen om kommunale lokaler og anlegg 

- Subsidiere utgifter knyttet til utlån og utleie av lokaler 

- Revidere Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige 

organisasjoner i Oslo kommune. 

- Tilrettelegge for økt bruk av byrom og uterom 

- Støtte opprettelsen av nærmíljøsentre i bydelenes regi 

 



 
 

5. Tilgang på lokaler/økt bruk av uterom:  

Bydelsadministrasjonen har jobbet målrettet over flere år for å sikre frivillige bedre 

tilgang til lokaler og anlegg. I hovedsak gjelder dette eksterne lokaler og nærmiljøanlegg, 

men kapasiteten i eksisterende offentlige bygg har langt på vei vært fylt opp. I samråd 

med Bydelsutvalget har derfor Bydelsadministrasjonen tatt initiativ til etableringen av 

nye skoler og arenaer som aktivitetsflate og sykkelbane i Bjølsenparken, nytt 

nærmiljøanlegg i Iladalen, kulturstasjon i Voldsløkka skole, ungdomsstasjon i Treschows 

gate skole, oppgradering av Haarklous plass og bygging av nytt nærmiljøanlegg på 

Sandaker ballplass. Bydelsadministrasjonen følger planleggingen av nye offentlige bygg 

tett. 

 

Bydelsadministrasjonen arbeider systematisk med å oppgradere og vedlikeholde 

grøntarealer/parker og lekeplasser som bydelen forvalter. I tillegg til istandsetting av 

fontener og nye lekeapparater, inviterer også bydelen til grønne aktiviteter som prosjektet 

Spiselige Sagene med dyrkningskasser i parkene. I 2018 ble det også etablert en takhage 

for frivillige over Sagene samfunnshus. 

 

Administrasjonen har etterspurt status i arbeidet med revidering av forskrift om utlån og 

utleie av kommunale lokaler, men dette arbeidet er ikke ferdigstilt i byrådsavdeling for 

kultur, idrett og frivillighet. 

 

6. Subsidiere utlån og utleie av lokaler: 

Bydelen har flere lokaler med ulik beskaffenhet som frivillige/ideelle organisasjoner kan 

leie til redusert pris eller bruke gratis. Dette medfører naturlig nok en del driftskostnader, 

men det bidrar til økt frivillig virksomhet og gjennomføring av aktiviteter som ellers ikke 

ville ha funnet sted. Lokalene stiller til rådighet for frivillige er først og fremst Sagene 

samfunnshus og Flerbrukshuset i Kyrre Grepps gate 32. I den grad driften av bydelens 

barne- og ungdomstilbud gir rom for det, gis frivillige også innpass i Torshovdalen 

Aktivitetshus, UngMedia og UngMetro.   

 
Kommunen skal stimulere til mangfold, bredde og en nyskapende frivillig sektor, 

og bidra til økt rekruttering av frivillige: 

- Stimulere til opprettelsen av utlånssentraler 

- Støtte sivilt engasjement for flyktninger 

- Øremerke deler av tilskudd til innovative tiltak 

 

7. Utlånssentraler:  

Bydelen har i dag 2 faste steder for utlån av diverse utstyr; Sagene frivilligsentral (BUA) 

med utlån av sports- og fritidsutstyr22, og Torshov biblioteket som med utgangspunkt i 

tildeling av Grønne midler fra bydelen har etablert en utlånsordning for verktøy.  
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8. Sivilt engasjement for flyktninger: 

Bydelen støttet i flere år Oslo Worlds arrangement Vårt nabolag på Torshov 
transittmottak. Dette arrangementet mobiliserte i stor grad lokalmiljøet til engasjement 
for nyankomne asylsøkere. Skeid arrangerte også gratis fotballtrening for ungdommene 
på mottaket. Etter at Torshov transittmottak ble lagt ned i 2017 er det ikke lengre 
asylmottak i bydelen.  

 
9. Øremerke deler av tilskudd til innovative tiltak: 

Bydelens ordning med Grønne midler23 har som målsetting om å bidra til nyskapende og 

framtidsrettet virksomhet, og er særlig innrettet mot å stimulere til gjennomføring av 

tiltak som har en klima- eller miljøgevinst. Bydelsadministrasjonen har over tid erfart at 

det er krevende å finne frivillige med nok pågangsmot og tilstrekkelig ressurstilgang til å 

drive nybrottsarbeid/innovasjonsprosjekter over tid. Målet om å være nyskapende bør 

etter bydelsadministrasjonens vurdering veie mindre i fordelingen av Grønne midler, enn 

prosjektenes evne til å mobilisere til bredt og varig engasjement blant bydelens beboere. 

Dyrkningsprosjekter ser ut til å være egnet til mobilisere minoritetskvinner og 

innbyggere som eller deltar lite i frivillig arbeid. 
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Økonomiske, organisatoriske og miljørelaterte konsekvenser: 
 
Videreføring av samarbeidsavtalene med Skeid og Sagene IF:  
Tilskuddene til idrettslagene foreslås videreført som en øremerket andel av Frivilligmidlene. 
Samarbeidsavtalen for perioden 2016-2019 har ikke vært indeksregulert. Hvis tilskuddene 
indeksreguleres, så vil basistilskuddet for hver klubb utgjøre 175.000 kr, og beløpet til 
refusjons for manglende innbetaling av medlemskontingent være 55.000 kr. I sum vil det 
årlig måtte øremerkes 460.000 kr. 
 
Opprettelse av samarbeidsavtale med skolekorpsene og Bjølsen strykeorkester: 
Hvis det inngås flerårige samarbeidsavtaler som sikrer disse en fast hodestøtte basert på 
innrapporterte medlemstall, må det øremerkes om lag kr 250.000 pr år til dette. 
Bydelsutvalget kan enten avsette ekstra midler til samarbeidsavtalen, eller la beløpet som 
tilfaller korpsene i medlemsstøtte komme til fratrekk før resten av Frivilligmidlene fordeles 
etter søknad. Skal muligheten for å søke om refusjon for uteblitt kontingent/deltakeravgift, 
må det avsettes ekstra midler eller øremerkes Frivilligmidler på samme måte. Antall barn 
som risikerer å måtte slutte i korpsene på grunn av krav om deltagerbetaling er ikke kjent, 
men bydelsadministrasjonen håper et samlet beløp på 100.000 kr til korpsene vil være 
tilstrekkelig.     
 
Et skille mellom tildeling av midler til aktivitet og drift: 
Gjennom å la frivillige som ønsker å søke om driftstilskudd gjøre det på høsten, vil det gi 
rom for at:  

· Innstilling om tildeling av støtte om dekning av lønn, husleie og andre driftskostnader 

etter søknad fra frivillige organisasjoner vil kunne inngå i bydelens budsjettforslag og 

avgjøres når dette behandles av bydelsutvalget. For frivilligsentralene og andre større 

organisasjoner som dette i hovedsak vil berøre, vil en tidlig avklaring om nivået på 

tildelt støtte gi bedre mulighet for å planlegge aktivitetsomfanget i neste års drift. 

· Frivillige som kun søker om aktivitetsstøtte vil få en forenklet rapportering 

· Bydelen vil kunne ta i bruk Oslo kommunes digitale søknadsportal for søknader om 

Frivilligmidler til aktivitet og til Grønne midler. Bruken av portalen vil gjøre det 

enklere for frivillige å søke og rapportere, og mindre arbeidskrevende saksbehandling 

for bydelsadministrasjonen. 

 
 
 
 

  



 
 

Forslag til vedtak: 

 
Bydelsdirektøren fremmer følgende forslag til vedtak: 
 
1. Bydelsadministrasjonen utarbeider forslag til nye retningslinjer med forenklet 

rapporteringskrav for søknader om midler til frivillig aktivitet, i tråd med de vurderingene 

som er gjort i frivilligmeldingen. 

2. Bydelsadministrasjonen utarbeider retningslinjer med klare rapporteringskrav for 

søknader om årlige og flerårige driftsmidler. 

3. Bydelsadministrasjonen gis fullmakt til å forlenge samarbeidsavtalene med Sagene IF og 

Skeid i perioden 2020-2023. Tilskuddene indeksreguleres og det avsettes årlig kr 

460 000 til formålet. 

4. Bydelsadministrasjonen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtaler med bydelens 

skolekorps og strykeorkester i perioden 2020-2023 i tråd med vurderingene som er gjort i 

frivilligmeldingen. Det avsettes årlig inntil kr 350 000 til formålet. 

5. Bydelsadministrasjonen vil avvente å utarbeide forslag til samarbeidsavtaler med 

bydelens frivilligsentraler til etter at Oslo kommune har vedtatt nye tildelingskriterier og 

retningslinjer for drift av frivilligsentraler. 

6. Frivilligmeldingen for øvrig tas til orientering. 
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EVALUERING AV SAMARBEIDET MELLOM BYDEL SAGENE, SKEID OG SAGENE IF 

 

Bydelen inngikk i 2016 en samarbeidsavtale med de to idrettsklubbene Sagene IF og Skeid. 

Avtalen løper ut 2019, og i forbindelse med en eventuell videreføring av avtalen stilte bydelen 

klubbene disse spørsmålene: 

 

1. Bidrar avtalen til formålet: 

· Idrettslagene er initiativrike, åpne og inkluderende for barn og ungdom. 

· Idrettslagene får gode og stabile arbeidsvilkår i lokalmiljøet. 

· Lagene er en positiv medspiller for Bydel Sagene. 

· Idrettslagene er ressurssenter og knutepunkt for folkehelse og idrettsaktiviteter i 

nærmiljøet. 

· Vi får samarbeidsprosjekter for prioriterte målgrupper. 

· Idrettslagene arbeider for å forhindre frafall eller at barn faller utenfor muligheten til 

å drive idrett. 

 

2. Følger vi opp våre avtalte forpliktelser: 

· Holde hverandre oppdatert på relevant informasjon 

·  

· Gjøre samarbeidet kjent både internt og eksternt 

·  

· Vektlegge gjensidig dialog 

·  

  

3. Virker avtalen etter hensikten: 

· Virker basistilskuddet og tilskudd til lav betalingsevne etter hensikten? 

· Når vi barn i prioriterte målgrupper; barn fra lavinntektsfamilier og barn med 

spesielle behov? 

· Søker idrettslagene og bydelen om eksternt finansiering og prosjektstøtte til tiltak 

som kan bidra til å nå disse målgruppene? 

· Følger idrettslagene opp sine prioriteringer i avtalen? 

  

4. Forlengelse: 

· Er idrettslagene interessert i å forlenge samarbeidsavtalen? 

· Er det punkter under formål og forpliktelser som kan forbedres slik at virkningen av 

avtalen blir enda bedre? 

 

  



 
 

 
 

1. Sagene IF mener avtalen bidrar til formålet: 

· Sagene IF driver nesten utelukkende med inkluderingsarbeid for å få flest mulig med, 

hele vår drift og nær all vår aktivitet handler om dette. I den perioden avtalen har vart 

har klubben hatt stor vekst i både antall medlemmer og i vårt aktivitetstilbud: 

 

o Medlemstallet har økt fra 1600 i 2016 til 2000 i 2018, i et enda lengre 

perspektiv så har antall medlemmer økt fra 700 i 2012 til 2000 i 2018. Fom 

2019 ser vi at vi også får til vekst for jenter og for ungdom. 

 

o Aktivitetstilbudet har vokst ved at vi har tatt inn flere idretter slik som dans, 

turn, tennis og quidditch. Og ved at vi har startet med flere gratis 

aktiviteter/tilbud slik som AKS- prosjektet for 1.-4. klasse, Etter skoletid for 

5.-10. klasse, aktivitetsuker for 1.-4. klasse i alle ferier, sjakk, og fysisk trening 

for ungdom (Core).  

 

· For Sagene IF er avtalen svært viktig spesielt på to områder: 1) at vi klarer å ha en 

liten administrasjon med ansatte ressurser som sørger for stabil drift og kontinuitet, 

2) at vi klarer å dekke de fleste kostnadene for barn og ungdom fra familier med lav 

betalingsevne.  

 

· Sagene IF har ila 2018/2019 flyttet inn i nytt klubbhus på Voldsløkka, noe som har gitt 

oss langt større muligheter til å være et samlingssted for folk i bydelen og et 

ressurssenter og samlingssted for idrett og fysisk aktivitet. Vi har aldri hatt noe eget 

hus før, så husets innhold og aktiviteter blir til mens vi går. Bydelen har store 

muligheter til å påvirke hva huset skal brukes til.  

 

Noen utfordringer:  

· Sagene IF sin største utfordring i inkluderingsarbeidet er ikke å skape gratis/billig 

aktivitet og finne penger til dette, vår største utfordring er å nå fram til målgruppen.  

 

· Sagene IF har i sin strategi at vi fom 2019/2020 skal øke vårt fokus på ungdom. I det 

arbeidet har vi oppdaget at dette handler minst like mye om sosialt arbeid og 

grunnleggende oppdragelse, som det handler om idrett og fysisk aktivitet. Vi har også 

oppdaget at det mangler tilbud til ungdom på kveldstid og i helgene. For at Sagene IF 

skal få til det og bidra med det vi ønsker, så vil det være behov for en barne- og 

ungdomsarbeider i klubben i 50% stilling (Fylle ut stillingen til vår eksisterende barne- 

og ungdomsarbeider).  

 



 
 

Vi tror at bydel Sagene kunne fått enda mer ut av denne avtalen, hvis de i større grad 

hadde brukt Sagene IF til det vi er gode til på de områdene der klubben og bydelen har 

felles mål/ønsker/ utfordringer.  

 

Eksempler på områder der potensialet er ubenyttet:  

Arbeidstrening for 14- 16 åringer, mosjonstilbud til voksne og eldre, fylle ledig tid i 

klubbhuset og anleggene de delene av året/uka/døgnet det er ledig, utfylle tilbudet til 

UngMetro slik at vi til sammen dekker hele uka, samkjøre innsatsen overfor de kommunale 

boligene (følgegrupper til gratisaktivitet, få ut informasjon om tilbud, lage aktivitet 

utenfor boligene….) 

 

 

2. Sagene IF mener at begge parter gjør sitt beste for å overholde sine forpliktelser:  

· Sagene IF får mye og god informasjon fra bydelen, og vi følger også med på nett, 

nyhetsbrev og i sosiale medier. Vi får også ofte god hjelp til å komme i kontakt med de 

rette personene i bydel, kommune, NAV….da det ikke alltid er så lett å navigere i dette 

store systemet. Og vi bli invitert med på en rekke møter og fora i bydelen. Sagene IF 

holder bydelen formelt informert gjennom å sende inn vår årsrapporter, disse gir et 

godt bilde av aktiviteten i klubben.  

 

Sagene IF og bydelen utveksler også viktig informasjon om felles saker i ISU- Sagene. 

Den største og viktigste saken her de siste årene har vært utbyggingen av Voldsløkka, 

en sak som er svært viktig for både Sagene IF og bydelen. Sagene IF har et stort 

nettverk i bydel Sagene som vi er i tett dialog med og har flere prosjekter sammen 

med. Det gjelder særlig de delene av bydelen som har å gjøre med barn og ungdom og 

de kommunale boligene å gjøre. Vi har også hatt god nytte av å kunne ta kontakt med 

Salto hvis det oppstår saker/ ting som hører til der, og kunne ønsker oss å være med 

her fast.  

 

· Vi opplever at samarbeidsavtalen er svært godt kjent, nesten berømt, eksternt. Har 

blitt brukt som godt eksempel på samarbeid bydel – idrett av Oslo idrettskrets en 

rekke ganger og vi får mange spørsmål om denne avtalen fra andre idrettslag i andre 

bydeler.  

 

Vi opplever også at avtalen er ganske godt kjent internt i bydel Sagene, særlig den 

delen som handler om at Sagene IF får midler til å dekke treningsavgifter. Internt i 

Sagene IF er avtalen også godt kjent og vi informerer alltid om at medlemmer som har 

utfordringer med å betale må ta kontakt med oss. Vi ser som konsekvens at terskelen 

for å ta denne kontakten har blitt lavere, noe som fører til at flere tar kontakt og vi 

dekker avgiftene for flere.  

 

Noen utfordringer:  

· Vi opplever at bydelen ikke i stor nok grad unytter det potensialet avtalen har for 

dem. Sagene IF har et helt hav av gratis aktiviteter for barn og ungdom som vi ikke 



 
 

synes bydelen benytter i stor nok grad til å få alle barn med fra starten av. Vi sliter 

med å få ut informasjon til målgruppen om dette tilbudet, her mener vi bydelen kunne 

vært mer proaktiv. Det er også en tendens til at bydelen isteden arrangerer egne 

idrettsaktiviteter helt på siden av våre, også ringer oss og spør om vi kan stille med 

hall/ bane, utstyr og trenere. Vi opplever at dette hemmer inkludering og integrering, 

og at vi må finne en bedre måte å samarbeide på om dette.  

 

· Vi får ganske ofte telefoner fra ansatte i ulike deler av bydelen som ber om at vi tar inn 

barn/ungdom og dekker deres avgifter. Det er ofte liten/ ingen forståelse hos disse for 

at medlemmene selv må betale medlemsavgiften og delta på noen dugnad, noe som 

tyder på at de har høyere forventninger om hva denne avtalen dekker, enn det vi 

klarer å møte. 

 

· Vi får hyggelige invitasjoner til en rekke fora og møter i bydelen og deltar på det vi har 

anledning til å delta på. Mange av møtene er imidlertid på dagtid, og da har vi 

begrenset med tid fordi de frivillige er på jobb og de ansatte er få ift oppgavene de 

skal løse. Vi inviterer også bydelen til en rekke av våre møter og arrangementer, og de 

stiller også så ofte de klarer. Her vil jeg anta at problemstillingen er motsatt; at de 

fleste av våre møter og arrangementer er på kveldstid og i helger.  

 

3. Sagene IF mener avtalen viker etter hensikten:  

· Sagene IF er helt avhengig av basistilskuddet for å kunne ha en liten administrasjon 

som kan sørge for stabil drift over tid. Vi mener innføringen av dette tilskuddet har 

vært en av hovedårsakene til klubbens utvikling og muligheter til å bidra i nærmiljøet.  

 

· Tilskuddet til treningsavgifter fungerer godt og er ubyråkratisk. I de to første årene av 

avtalen (2016 og 2017) så klarte Sagene IF har ved hjelp av tilskuddet å dekke 

treningsavgifter for alle barn og ungdom som hadde behov for det. På grunn av en stor 

økning i antall medlemmer så klarte vi kun å dekke treningsavgiften for barna (6- 12 

år) i 2018 og 2019. Kostnadene for ungdom har klubben derfor dekket selv, det er 

snakk om ca. 40.000 kr.  

 

· Sagene IF søker og får en lang rekke eksterne tilskudd til sitt inkluderingsarbeid 

overfor målgruppene. Vi har blant annet sammen med ungdomstiltakene søkt Bufdir 

om støtte til etter skoletid for 5.-10 klassinger. Her var målet at vi sammen klarte å 

dekke hele uka, og det har vi nå klart.  

 

· Sagene IF mener at vi overoppfyller kravene/ prioriteringene i avtalen, all den tid vi 

nesten utelukkende driver med inkluderingsarbeid.  

 

Noen utfordringer:  

· Sagene IF og bydelen må samarbeide bedre om å nå helt ut til målgruppene som 

trenger det mest. Dette gjelder i særlig grad jentene.  

 

· Sagene IF ønsker at potten for treningsavgifter utvides, slik at vi også kan dekke 

kostnadene for ungdommer fra familier med lav betalingsevne.  

 



 
 

· Vi synes det kan være vanskelig at det er vi som må finne ut av hvem som har lav 

betalingsevne, og ønsker oss ideelt sett en ordning der vi ikke har denne rollen.   

· Vi synes det er en utfordring at avtalen kun gjelder for ban og ungdom i bydel Sagene, 

da vi har medlemmer fra en lang rekke bydeler. Vi ønsker oss derfor en lands- eller 

byomfattende ordning.  

 

4. Sagene IF ønsker å forlenge samarbeidsavtalen, med følgende forbedringer:  

· Pga stor vekst og utvikling og nye anlegg er Sagene IF en helt annen klubb i dag enn 

det vi var da avtalen ble inngått i 2016. Vi er nå stor og helt reell leverandør av 

inkludering og integrering. En ny avtale må gjenspeile dette. Det betyr både at 

beløpene i avtalen bør økes, og at kravene/ forpliktelsene kan være tydeligere.  

 

· Den gamle avtalen hadde et stort fokus på barn, og Sagene IF klarer ved hjelp av de 

midlene vi får (50.000 kr) å dekke treningsavgiftene til alle barn som har behov for 

det. Da har vi imidlertid ingen midler igjen til ungdom, og det stemmer dårlig overens 

med at vi ønsker å hindre frafall og at det nettopp er da ting begynner å koste penger. 

Vi kunne derfor ønske oss at en ny avtale hadde likt fokus både på barn og ungdom. 

Dette kan gjøres for eksempel ved at potten til treningsavgifter økes noe, samt at 

Sagene IF gis midler til en barne- og ungdomsarbeider i 50 % stilling ved å øke 

basistilskuddet.  

 

· Vi ser at det kanskje hadde vært nyttig om delene i avtalen som handler om formål og 

forpliktelser konkretiseres noe, slik at det går an å svare på om man har lyktes eller 

ikke. 

 

· Vi ser også at avtaleperioden bør kortes ned til 2 år, all den tid både klubben og 

bydelen utvikler seg så raskt. Og at bydelen bør overholde sin forpliktelse om å kalle 

inn til evalueringsmøte årlig.  

 

· Vi ønsker et sterkere samarbeid og mer fokus på hvordan vi sammen kan nå fram til 

målgruppen i større grad, slik at de som har mest behov for det benytter våre 

inkluderingstilbud.  

 

 
 



 
 

 
 

1. Skeid mener avtalen bidrar til formålet: 

I Skeid så er vi klare på at vi har et tilbud til alle som ønsker å spille fotball i våre 

skolekretser. Vi har over 1000 aktive medlemmer, som har et variert aktivitetstilbud, 

hvor barna selv i stor grad får være med å bestemme hvor mye de ønsker å drive med 

aktiviteten sin.  

 

Alt sett under ett, så har vi gode og stabile arbeidsvilkår i lokalmiljøet. Vi har mange som 

bidrar med frivillig arbeid, en relativ stabil medlemsmasse og med diverse tilskudd fra 

både kommune og stat, gode økonomiske rammevilkår for å drive en trygg og god 

idrettsaktivitet. 

  

Vi håper vi er en positiv medspiller for bydel Sagene, vi ser på oss selv som service-

innstilte ovenfor kontaktpersonene våre i Bydelen, samt at vi bidrar til at mange barn og 

unge kan drive med idrett hos oss, uavhengig av interesse og ambisjonsnivå. 

 

Med over 1000 medlemmer og flere titalls frivillige i barne og ungdomsfotballen som 

legger til rette for at barn og unge har en sosial, trygg og morsom arena og utøve idretten 

sin på. Så vil vi kalle oss et knutepunkt for alle barn og ungdom i bydelene vi har størst 

medlemsmasse i. Samtidig er idrettsparken her åpen for både skoler og barnehager i 

nærområdet, som ønsker å benytte seg av den på dagtid.  

 

Skeid skal være «den beste klubben å vokse opp i», så vi forsøker å legge så godt til rette 

for god aktivitet, trivsel og trygghet. Slik at barn og unge har lyst til å komme på trening 

hos oss. Gjennom ulike støtteordninger har vi også mulighet til å tilby aktivitet til barn og 

unge som ville falt utenfor idretten uten dem. Når det gjelder frafall, så er vi såpass 

mange aktive medlemmer, at vi ikke klarer å fange opp grunnene til enkelte frafall.  

 

Alt sett under ett så opplever vi at samarbeidet med Bydel Sagene fungerer bra og etter 

formålet. Bydel Sagene bidrar til at vi får knyttet til oss barn og unge som ville falt utenfor 

Skeid, hadde det ikke vært for avtalen vi har. Bydel Sagene bidrar som et 

kommunikasjonsledd mellom spiller/foreldre og klubb. Og er behjelpelig å spre viktig 

informasjon fra klubben ut til aktive spillere i deres område.  

 



 
 

Neste ønskelige steg for Skeid vil være å kunne klare å opprette mer direkte dialog med 

foreldre. Vi ønsker at foresatte i Skeid skal engasjere seg rundt barnets aktivitet og 

samtidig kunne bidra med frivillig aktivitet i klubben. Pr nå så har vi ikke noen særlig 

mulighet til å nå de foresatte fra Bydel Sagene prosjektet, uten å gå gjennom ansatte i 

bydelen.  

 

Stort sett alle fra Bydel Sagene prosjektet er meldt på Basis-tilbudet vårt i enten barne- 

eller ungdomsfotballen. Vi har fått tilbakemeldinger om stor slitasje fra de frivillige 

trenere vi har på endel basis-lag, da de sliter med å nå ut med riktig og viktig informasjon 

til foresatte. Ved et videre samarbeid må vi klare å tydeliggjøre kommunikasjonslinjene. 

Det hjelper veldig lite at administrasjonen kommuniserer godt med ansatte i Bydelen, hvis 

ikke de som er hands-on i hverdagen (våre frivillige), ikke klarer å nå ut, eller vite hvem de 

skal sende informasjonen til. Vi opplever også at spillere er veldig sporadisk tilstede på 

treninger. Det blir heller ikke gitt noe informasjon om at de ikke kommer.  

 

Idrettslaget arbeider for å forhindre frafall eller at barn faller utenfor muligheten til å 

drive idrett. Skeid skal være «den beste klubben å vokse opp i», så vi forsøker å legge så 

godt til rette for god aktivitet, trivsel og trygghet. Slik at barn og unge har lyst til å 

komme på trening hos oss. Gjennom ulike støtteordninger har vi også mulighet til å tilby 

aktivitet til barn og unge som ville falt utenfor idretten uten dem. Når det gjelder frafall, 

så er vi såpass mange aktive medlemmer, at vi ikke klarer å fange opp grunnene til enkelte 

frafall.  

 

 

2. Skeid mener vi følger opp våre avtalte forpliktelser: 

Vi syns at vi er flinke til å holde bydelen oppdatert på relevant informasjon fra 

klubbadministrasjonen. Som nevnt tidligere, så har vi en vei å gå på tydelighet i 

kommunikasjonskanaler, om våre frivillige trenere skal gå gjennom Bydelen eller direkte 

på foresatte. Vi ønsker også å få med foresatte, slik at de vet hva som rører seg i 

idrettslaget, og kanskje bidra med frivillig arbeid. 

 

Samarbeidet er godt kjent både internt i klubben, og eksternt. Skeid har omtalt avtalen på 

sine nettsider, mens både Nordre Aker Budstikke og Sagene Avis har omtalt avtalen. 

 

3. Skeid mener at avtalen delvis virker etter hensikten:  

Vi har i år 57 spillere som er registrert i samarbeid med Bydel Sagene. Dvs vi har totalt 

183 000 kr i spilleravgift og medlemskontigent som vi må dekke. Endel av dette dekker 

selvfølgelig bydelen. Vi har også endel spillere som bor i andre bydeler, som vi må søke 

andre fond og stiftelser om å få dekket spilleravgift og medlemskontigent. Så totalen på 

antall spillere med betalingsvansker er nærmere 100. Dessverre ser vi også at det er 

disse som bidrar minst til fellesskapet når det kommer til dugnader og annet frivillig 

arbeid i klubben.  

 

Vi ønsker selvfølgelig å bidra til at flest mulig barn og unge i bydelen skal få drive med 

idrett. Med et ønske om å se på andre finansieringsmuligheter, samt bevisstgjøre nye 

medlemmer om viktigheten av frivillig arbeid.  



 
 

 

4. Skeid føler de følger opp sine prioriteringer i avtalen: 

· Med avtalen med Bydel Sagene, har vi et tilbud til barn og unge i bydelen som kanskje 

ikke hadde hatt råd til å delta på organisert aktivitet i Skeid. Vi har også innledet 

samtaler med andre bydeler om et lignende samarbeid, samt at vi søker ulike fond og 

stiftelser for å sørge for at alle som vil, kan delta på idrettsaktivitet i Skeid, uavhengig 

av økonomi. 

 

· På våren er vi ute i en god del barnehager og forsøker å rekruttere nye spillere til vårt 

Velkommen til Fotball tilbud. Dette er et lavterskel-tilbud for alle barn mellom 5-7 år, 

der det er treninger en gang i uken gjennom sommerhalvåret. Vi har også arrangert 

treninger på Haarklous Plass, hvor målgruppen var barn fra 5-14 år med 

innvandrerbakgrunn, bosatt i nærområdet.  

· Vi har en klar fordeling av spilleflater for alle våre lag fra Velkommen til fotball, og 

opp til senior. Der forsøker vi å legge til rette for at alle lag, får nok banetid til å 

gjennomføre det antallet treninger de har meldt seg på for.   

Idrettslaget arbeider for å forhindre frafall eller at barn faller utenfor muligheten til å drive 

idrett 

Skeid skal være «den beste klubben å vokse opp i», så vi forsøker å legge så godt til rette for 

god aktivitet, trivsel og trygghet. Slik at barn og unge har lyst til å komme på trening hos oss. 

Gjennom ulike støtteordninger har vi også mulighet til å tilby aktivitet til barn og unge som 

ville falt utenfor idretten uten dem. Når det gjelder frafall, så er vi såpass mange aktive 

medlemmer, at vi ikke klarer å fange opp grunnene til enkelte frafall.  

 
  
 
 



BU 19/57 Frivilligmelding for Bydel Sagene 

Vedtak (enstemmig) 

1. Bydelsadministrasjonen utarbeider forslag til nye retningslinjer med forenklet 
rapporteringskrav for søknader om midler til frivillig aktivitet, i tråd med de vurderingene 
som er gjort i frivilligmeldingen.  

2. Bydelsadministrasjonen utarbeider retningslinjer med klare rapporteringskrav for søknader 
om årlige og flerårige driftsmidler.  

3. Bydelsadministrasjonen gis fullmakt til å forlenge samarbeidsavtalene med Sagene IF og 
Skeid i perioden 2020-2023. Tilskuddene indeksreguleres og det avsettes årlig kr 460 000 til 
formålet.  

4. Bydelsadministrasjonen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtaler med bydelens skolekorps 
og strykeorkester i perioden 2020-2023 i tråd med vurderingene som er gjort i 
frivilligmeldingen. Det avsettes årlig inntil kr 350 000 til formålet.  

5. Bydelsadministrasjonen vil avvente å utarbeide forslag til samarbeidsavtaler med bydelens 
frivilligsentraler til etter at Oslo kommune har vedtatt nye tildelingskriterier og retningslinjer 
for drift av frivilligsentraler. 6. Frivilligmeldingen for øvrig tas til orientering. 

 

Reza Rezaee la på vegne av R fram følgende merknad:  

Bydel Sagene skal være et levende lokalsamfunn der alle trygt kan jobbe, delta i aktiviteter, 
bo, vokse opp og bli gamle i bydelen. Vi vil være en inkluderende bydel med plass til alle! Vi 
skal skape samarbeid mellom innbyggere, virksomheter, frivillige aktører, lag og 
organisasjoner og bydelen. Vår bydel skal være en kulturbydel, miljøbydel og mangfoldig 
bydel. 

Bydelens eget arbeid skal være innrettet på å bekjempe utenforskap og sosiale forskjeller 
gjennom involvering og oppsøkende virksomhet som viser at Bydel Sagene aktivt bryr seg om 
alle i bydelen. Der økonomiske forskjeller er et hinder for deltagelse, skal bydelen vurdere 
kompenserende tiltak. Bydelen skal framelske frivillig innsats og gjøre det enklere å være 
engasjert, deltakende og frivillig. Løsninger skal utformes av berørte og involverte aktører og 
understøtte egenorganisering. Bydelen skal involvere, tilrettelegge og ha støttefunksjon der 
det trengs. Bydelen skal skape bedre vilkår for deltakelse i beslutninger og gjennomføring av 
aktiviteter i regi av frivillige og bydels tjenester. Bydelen skal bidra med økt satsing på det 
lokale bo- og nærmiljøet gjennom økonomiske midler, kompetanse overføring og koordinering 
mellom aktørene.  

Bydelen vil utvikle gode strategier for mobilisering og rekruttering av beboere og ildsjeler i 
de kommunale boliger for utforming av en grønn og mangfoldig bydel.  



Bydelen vil jobbe aktivt og mer bevisst for å motvirke psykiske uhelse gjennom alle sine 
tjenester ved å trekke inn frivillige aktører, organisasjoner og pårørende.  

Under punktet lokal frivillighetspolitikk: Rollen til en eventuell frivillighetskonsulent bør være 
å fungere som en oppsøkende frivillighetskoordinator.  

Generelt: Informasjonsformidling og kommunikasjon bør skje på flere språk der det er et 
hinder for involvering (ikke bare under barnevernstjenesten der det er nevnt).  

AP, MDG og SV sluttet seg til merknaden 


