Oslo kommune
Bymiljøetaten

Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo
Postboks 2818 Tøyen
0608 OSLO

Dato:
Deres ref.:

Vår ref.: 16/00398-30

Saksbeh.: Christoffer Pretorius
Org. enhet: Juridisk avdeling

06.06.2016

Arkivkode: 125

TILSAGN OM TILSKUDD TIL FRILUFTS- OG NATURVERNORGANISASJONER 2016
- DRIFTSSTØTTE TIL KONTAKTUTVALGET FOR VELFORENINGER I OSLO
Vi viser til søknad datert 30.01.2016 om tilskudd til frilufts- og naturvernorganisasjoner
(søknadsbeløp kr. 150 000,-). Oslo kommune v/Bymiljøetaten har ansvaret for å administrere
tilskuddsordningen.
Søknaden er behandlet i henhold til forskrift om tilskudd til idretts-, frilufts- og
naturvernorganisasjoner i Oslo av 09.01.2014.
Byråden for byrådsavdeling for miljø og samferdsel fordelte midlene i vedtak av 04.05.2016
(sak 16/2016).
Kr. 50 000,- tildeles Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo i generell driftsstøtte.
Bymiljøetaten forventer at tilskuddet skal benyttes slik at det vil bidra til å støtte opp under
arbeid for å ivareta naturen.
Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo bes oversende følgende dokumentasjon til
Bymiljøetaten:
 Attest for merverdiavgift og skatt som ikke er eldre enn seks måneder på søknadstidspunktet. Det gjøres unntak for dette vilkår for tilskuddsmottakere, herunder
idrettslag m.fl. og nyetablerere som dokumenterer at de ikke er skatte- og
merverdiavgiftspliktige.
 Eventuell rapport m/regnskap for fjorårets tildeling dersom dette ikke er sendt inn.
Dokumentasjonen kan sendes per post eller på epost til postmottak@bym.oslo.kommune.no
snarest og innen 2 uker fra d.d. Henvendelsen merkes med saksnummer 16/00398.
Når Bymiljøetaten mottar dokumentasjonen og denne er godkjent, vil vi sende
tilskuddsmottaker en rekvisisjon/innkjøpsordre med faktureringsinformasjon. Denne
faktureringsinformasjonen skal tilskuddsmottaker bruke til å fakturere Bymiljøetaten.

Bymiljøetaten

Postadresse:
Postboks 636, Løren
0507 Oslo

Besøksadresse:
Karvesvingen 3
0579 OSLO

Telefon: 02 180

Org.nr: NO 996 922 766
Bankgiro: 1315.01.03376

E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no
Internett: www.oslo.kommune.no

Forutsetninger og vilkår som legges til grunn for tilskudd er:


Tilskuddet skal anvendes i samsvar med de mål og planer som ligger til grunn for
tilskuddsformålet og virksomheten som tilskuddsmottakeren har levert.



Det må sendes inn rapport m/regnskap for bruken av midlene innen 01.04.2017.
Dersom aktiviteten/tiltaket er gjennomført før denne frist skal det senest innen 3
måneder etter gjennomføring sendes inn sluttrapport om gjennomføringen av og
regnskap for aktiviteten/tiltaket, som viser hvordan tilskudd fra Oslo kommune er brukt.
Rapport og regnskap skal undertegnes av leder for virksomheten og et
styremedlem/økonomisk ansvarlig for organisasjonen.



Tilskudd over kr. 300 000,- skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor.
Unntatt fra dette kravet er foretak som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig
revisjonsorgan. I tillegg til ordinær revisjonsgjennomgang skal det særlig bekreftes at
regnskapsført tilskudd samsvarer med dette tilsagnsbrev, at andre offentlige tilskudd er
spesifisert i regnskapet og at rapportering vedrørende oppfølgingskriterier i henhold til
tilsagnsbrevet er korrekt.



Rapport kan sendes per post eller på epost til postmottak@bym.oslo.kommune.no
Henvendelsen merkes med saksnummer 16/00398.



Eventuelt overførte midler skal uoppfordret og uten opphold tilbakeføres til
Bymiljøetaten dersom de ikke blir anvendt som forutsatt eller vilkårene for tilskuddet
ikke oppfylles. Dette gjelder også tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder
vesentlige feil i søknaden. Tilskuddet kan også kreves tilbakeført dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fristen, eller når regnskapet ikke er
tilfredsstillende.



Dersom det inntreffer forhold som gjør at aktiviteten ikke kan gjennomføres som
planlagt, skal dette straks meddeles Bymiljøetaten.



Det skal synliggjøres i markedsføring av aktiviteten, samt i trykket og elektronisk
beskrivelse at virksomheten har mottatt tilskudd fra Oslo kommune.



Bymiljøetaten skal ha uforbeholden tilgang/adgang til å iverksette kontroll med at
midlene benyttes etter forutsetningene. Det skal kunne kontrolleres at den økonomiske
rapporteringen fra tilskuddsmottakerne er i tråd med dette kravet.



Tildelingen skaper ikke presedens for senere tildelinger.



Driften av virksomhetene eller formålet skal ikke omfatte aktivitet i strid med lov eller
politivedtekter. Dette omfatter også ulovlig plakatopphengning/-klistring, og aktivitet
hos tilskuddsmottakere som omfatter graffiti eller tagging.



Bymiljøetaten ønsker en tettere oppfølging av kommunens tilskuddsmottakere. Derfor
vil vi gjerne få tilsendt eventuelle program, brosjyrer, flyers eller annet
informasjonsmateriale om tiltaket i forkant.
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Klageadgang
Vedtaket kan etter forvaltningsloven §§ 28 og 29 påklages til Oslo kommunes klagenemnd.
Klagen må fremsettes innen tre uker fra underretningen om vedtaket. Klagen sendes
Bymiljøetaten.

Med hilsen

Hans Horndalsveen
divisjonsdirektør
Godkjent elektronisk

Alf-Arne Iversen
avdelingsdirektør
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